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Nærværende tredie Bind, hvormed dette Værk sluttes,

er med Undtagelse af Artiklerne XXXII-XXXIV bearbeidet

og redigeret af de samme to Medlemmer af Selskabets is-

landske Oldskrift-Committee, Finn Magnusen og C. C. Rafn,

som have affattet Værkets to føvste Bind, og har den

førstnævnte særskilt bearbeidet Uddragene af de islandske

Annaler samt de. grønlandske og Grønland angaaende Di-

plomer ligesom ogsaa den chronologiske Udsigt over Grøn-

lands ældre Historie og den sidstnævnte en Deel af Mid-

delalderens geographiske Optegnelser om Grønland og dets
I • *

Omgivelser. Beretninger om de efter Selskabets Foranstalt-

ning i Aarene 1S32 til 1841 i Grønlands mærkeligste Fjorde

foretagne antiquariske Undersøgelsesreiser bleve efterhaan-

den redigerede af Dr. C. Pingel og meddeelte i Annaler

for nordisk Oldkyndighed. Efter dette Forarbeide, og af-

benyttende tillige de fra Grønland modtagne originale Med-

delelser saavelsorn forhen i forskjellige Skrifter trykte Be-

retninger om tidligere foretagne Undersøgelser, har lir. J.

J. A. Worsaae udarbeidet den her indførte antiquariske

Ghorographie af Landet. Den udførligste Beskrivelse af de

i historisk Henseende vigtigste Fjorde lgalikko og Tun-

nudluarbik
, de Gamles Einarsfjord og Eriksfjord

,
skyldes

Pastor J. F. Jørgensen, nu til Thisted, Binderup og Durup

i Aalborg Amt. Ogsaa have flere Medarbeidere i selve

Landet, hvis Navne ere i Beretningen anførte, givet værdi-

fulde Meddelelser saavel til Beskrivelsen over de forefundne

oldnordiske Mindesmærker, som ogsaa til de tvende Korter

over de Districter, der have udgjort de Gamles Ostrebygd

og den vigtigste Deel af deres Vestrebygd. Den paa Sam-

menstilling af Oldskrifternes Beretninger og Landets anti-

quariske Beskrivelse grundede Udsigt over Grønlands gamle

Geographie er udarbeidet af C. C. Rafn.
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J. Artic, J. F. Gram, J. F. Jorgensen, O. Kielsen, J. P.

Lund, V. Muller og flere.
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XXVII. UDDRAG AF MIDDELALDE-
RENS ISLANDSKE ANNALER,
VEDKOMMENDE GRONLANDS HISTORIE.

"Blandt Islands historiske Skrifter ere dets i Middelalde-

ren forfattede Annaler, næst efter Sagaerne, hvis Fortsæt-

telse de for en Deel ere, af stor Vigtighed. Vi have her

ovenfor (II, 576—579) søgt at udvikle, at Are Frode har

skrevet de ældste islandske Annaler, som vi endnu have

tilbage. Dog synes han, ved de saaledes af ham optegnede

Efterretninger, at have mest taget Hensyn til Islands
,
især

de ham bedst bekjendte eller nærmest liggende Egnes, og

tillige hans egne Forfædres eller Slægtninges vigtigste Be-

givenheder. Om Grønlands ældste Historie (i det 10de og

Ilte Aarhundrede) indeholde disse Annaler intet, med Und-

tagelse af den særdeles vigtige Tidsbestemmelse for Be-

gyndelsen til Landets første Beboelse ved Erik Rode, som

stemmer -overeens med Ares egen Angivelse i hans Schedæ

og maa antages som den rimeligste. Vi have oplyst at

Are Frode især har interesseret sig for sine Stamforvandte,

efter de gamle Nordmænds og Islænderes
;
Viis

;
deres Ge-

nealogie udgjor en betydelig Deel af den ældste Landnama,

og den ommelder blandt andre (i 1ste Bogs 13de CapiteV)

Erik, Grønlændernes Biskop (Ein'kr Grænlendinga biskup).

Efter samme Beretning var denne for os mærkelige Mand
uden Tvivl en født Islænder; baade han og Are nedstam-

mede i 10de Led fra Bjørn Buna, en norsk Herser, Stam-

ladcr til adskillige islandske Landnamsmænd og vidtløftige

Gronlands historiske Mindesmærker. 3 Bind. ( i
)
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af dem udsprungnc Slægtrækker; denne Kjendsgjerning er

noiagtig oplyst i den Gte Stamtavle til Antiquitates Ameri-

canæ. Da Biskop Erik ogsaa var Ares Samtidige, er det

let at see, hvorfor han i sine annalistiske Bemærkninger har

optegnet Datum (1121) f°r denne Rcise. End meer be-

gribelige ere dog Aarsagerne til hans Antegnelser om Grøn-

lands Biskop Arnold (ved 1124 og 1126), da Præsten Are,

som nævner ham i Forening med sine Venner, de islandske

Biskopper Thorlak og Ketil, vistnok har gjort hans person-

lige Bekjendtskab. Den titnævnte Forfatter dbde forst 21

Aar derefter, men har intet videre meddeelt os vedkom-

mende Gronland i det 12te Aarhundrcdc.

Foruden de Efterretninger, der umiddelbar angaae

Grønlands Historie, meddele vi nogle som vedkomme den

middelbar, nemlig: Regjeringsforandringerne i og over

Norge fra den Tid af at Grønland (hvilket vi her for forste

Gang komme til at oplyse) med Rigets øvrige saakaldte

Skatlande, skiltes fra dette under en særegen Regent 1350;

den grønlandske Biskop Jon Skalles Resignation og længe

hindrede Bestræbelser for at tiltræde og beklæde Holums

Bispesæde paa Island, hvoraf det foraarsagedes at Gronland

ingen Biskop havde i hele 19 Aar, — og endelig om de

tvende, foregivne eller virkelige, i al Fald medvirkende Aar-

sager til den gamle Nordisk-Gronlandske Colonies Under-

gang: den sorte Dod og Bergens forste Udplyndring af

tydske Fribyttere, om hvilke mærkværdige Begivenheder vi

ellers ikke have nogen samtidige Beretninger 1
.

l
) I Bergens Beskrivelse ved Sagen og Foss, 1824, forekommer

kun Folgendc herom S. 82: u 1 393 til 1429 kom Bostokskc og Wis-

marske Fribyttere til Bergen, sidste Gang under Anforsel af en Bar-

tholomæus Voet, satte Ild paa Byen og plyndrede og dræbte for

Fode. Bergens Borgere gcraadedc herover i den ynkeligste Forfat-

ning, og formaaede ei længere at fortsætte Handelen paa Island, Fær-

oerne, Orkenbcrnc og Gronland.” Hvidtfeld bemærker ved 1393, at
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Om tlisso Annaler overhoved behdve vi ikke her vidt-

løftig at handle, og henvise, angaaende de ældste og vig-

tigste af dem, til Antiquitates Americanæ S. 255—258, —
og ligeledes til den udførligere Undersøgelse om dem alle

overhoved i den Udgave af dem som nu snart er færdig

fra Pressen ved den Arnæmagnæanske Commissions Om-
sorg. Dog ville vi kortelig nævne dem blandt disse Anna-

ler, af hvilke nærværende Uddrag ere tagne, for at vise, ved

hvilke Bogstaver (de samme som i den trykte Udgave) de

her betegnes:

A) Flato Annaler, fra den berømte ovenfor tit om-

handlede Flatøbog i det store Ivgl. Bibliothek fra Aar 809

til 1394.

B) De saakaldte Annales vetustissimi
,
AM 415, 4to

udgivne af Langebek i Script , rer, Dan, medii ævi (til

1313). Membr.

C) Annales regii (AM 413, 4) ogsaa udgivne af Lan-

gebek. Mbr. De naae til Aaret 1320.

FetalIbrodrenc da „brændte og rbvede Bergenby udi Norge” — og

ved 1429 at Bart. Voct af YVismar med lians Selskab anfaldt Ber-

gens By og Contolr (hvorfra de Engelske flygtede), og at disse „Fri-

byttere sparede hverken hellige eller ubelllge Steder, men toge til

Bytte hvad de fandt”. Iixldtfcldt bar endvidere ved 1439 en langt

vidtløftigere Beretning om den samme Bart. Voets Plyndring af Ber-

gen efter et vundet Soslag mod de Norske. Dette Tog bar Holberg

bemærket, men modsiges af Sagen og Foss (1. c.) paa Grund af Fre-

den mellem Kong Erik og Hanscstædernc 1434, — vist er det der-

imod at de Norske (hvoriblandt Biskopperne Olaf af Bergen og Grc-

gorlus af Grbnland) i Opsigclscsbrcvet til Kong Erik 1440 (som vil

blive mcddeelt paa sit Sted i det Folgende) beklagede sig over Ilanse-

slædernes Overlast; dog er det vel muligt, at cn Beretning med fcil-

skrevet Aarstal (MCDXXXIX for XXIX) er faldet Ilvidtfcldt i Hæn-
derne, og saaledes er blevet indskudt paa et urigtigt Sted. Suhms
temmelig udførlige Beretning om Overfaldet 1393 i Hist. al Danmark
14 Deel S. 308 o. f. synes næsten blot at være hentet fra disse Anna-
h‘r, men trænger i et og andet til Berigtigelse.
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D) De gamle Skalliolts Annaler (til 1356) Mbr. AM.
420, c. 4.

E) Membranfragmenter af de saakaldte Laugmands An-
naler til 1392, AM. 420, d, og deres Fortsættelse, de saa-

kaldte nye Skalliolts Annaler (til 1430), 425.

F) De efter Biskop Thorlak Skulesens Foranstaltning

afskrevne gamle Annaler AM 410, 4.

G) En Papirs-Afskrift af gamle Annaler, som nu ellers

ikke haves, AM Nr. 411, 4.

H) De saakalte Odda-Annaler
,

hvis forsto Part man
har tilegnet Sæmund Frode, fortsatte til 1369. Haves kun

i en slet Papirsafskrift AM. 429, 4.

I) Annaler af unævnte Forfattere, som naac til 1494.

Haves i en Papirsafskrift, AM 4:12, 4.

K) De saakaldte Resenske Annaler (til 1303), der tab-

tes i Kjobenhavns Ildebrand 1728, i en af Arne Magnussen

tagen Afskrift, AM, 424, 4.

L) Annaler af uvisse Forfattere, naae til 1427, i en

Papirsafskrift, AM, 417, 4.

M) AM, 429 ,
4. Nogle Pergamentsblade, indehol-

dende Fragmenter af gamle Annaler foruden de ovenan-

førte E.

N) Fragment af Annaler fra 1328 til 1372, afskrevet

ved Arne Magnussen
,
formodentlig efter en nu tabt Mem-

bran, 423, 4.

Originalernes mange særskilte Afskrifter udtrykke Aars-

tallene med romerske Taltegn eller gothisklatinske Bogstaver

paa meget forskjellige Maadcr, og selv efter forskjellige

Regler. For at undgaae den deraf Ilydende Forvirring og

Vildledelse for Læserne, have vi her foretrukket de kort-

fattede og bestemte saakaldte arabiske ChitTere, saavel i

Text som i Oversættelse, hvorved ogsaa Tidsbestemmelser-

nes Oversigt og Eftersogelse meget lettes.

I Texten have vi ikke anfort noget af de saakaldte
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GrOnlands-Annaler
( i egentligst Betydning) ved Bjorn John-

sen paa Skardsaa, da disse hans chronologiske Optegnelser

ere blotte Uddrag af de ældre Aarboger, af hvilke vi her have

benyttet alle som nu haves. Meget enkelte, dog tildeels urig-

tige, Tillæg hos liam til de her indforte Efterretninger have

vi optegnet i Anmærkningerne. Ellers fattes hos den nævnte

Forfatter meget af det, som her have samlet, og hans egent-

lige annalistiske Notater om Grdnland sluttes med Aaret 1387.

Om Bjorn Johnsen og hans mærkværdige storre Værk om

Grdnland, der ogsaa er bekjendt under det uegentlige Navn

af Grænlands Anndlar ,
have vi især handlet ovenfor I,

79—149. Ligeledes annalistiske Optegnelser om Grdnland

ved Arngrim Johnsen (hans bekjendte Skrift), af Biskop Th.

Thorlactus (aldrig udgivne) og af Th. Torfanis (trykt i

hans Grænlandia) have vi ligeledes paa samme Maade efter-

seet og benyttet. Endelig have vi og gjennemseet samme

Slags Noticer af Matth. Henr. Schacht i hans, saavidt vi vide,

ikke udgivne Værk: Enarrationum historicannn de Groen-

Icindia
, tam veteri quam nova

,
Collectanea . Vi vide ikke

om denne Forfatter har, forsaavidt de nærværende Anna-

ler eller vore diplomatiske Samlinger naae, brugt nogen

bedre Hjælpemidler, end dem som vi have kunnet overkom-

me, — et Par af hans ellers ubekjendte Beretninger have

vi dog, paa sine Steder, antegnet i Anmærkningerne. —
Det er vel muligt, at den 1728 opbrændte Deel af Arne

Magnussens Ilaandskriftsamling har indeholdt enkelte Efter-

retninger om Gronland, som nu ikke meer umiddelbar

kjendes
,
men dog noget fiir kunne være bievne benyttede

af samtidige Literatorer. Ellers lindes der hos Thorlacius

og Schacht forskjellige aabenbar feilagtige Angivelser af

Aarstal m. v.
,
som vi ikke her have fundet det Umagen

værdt udtrykkelig at berigtige.
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986 ABD1KL. Bygging Grænlands (afEiriki, till.

II). CF, Eirikr raubi Bygti Grænland.

L, f)a for Eirikr raubi til Grænlands ok Bygti

Eirik sijorb.

1112 E, 1113 A. Ferb Eiriks Biskups.

1121 ACEFIL, 1123 E. Eirikr Biskup (upsi till.

EL) af Grænlandi for at leita Vildands 1

. 11.

Vigbr Eirikr Grænlendinga Biskup fyrsir.

1124 ACFIKL, 1123 G, 1125 E. Vigbr Arnaldr

Biskup til Grænlands.

1126 AC. f)rir Biskupar a fslandi (å alfangi FHIL),

1123 G, 1124 L, 1125 E. frorlakr, Kctill ok

Arnaldr Grænlendinga Biskup. Steingrimr i

isum, C (usum, f'tilskrevet

,

AF) i Noregi,

till F.

1150 ACF. Vigbr Jon kutr (ILM, knutr, samt„

ligesom ogsaa C, till. Biskup til Grænlands2
).

1152 ACFHIL. Var settr Biskupsstoll i Hamar

kaupangi, ok var Arnaldr Bar Biskup fyrstr

yfir, af Grænlandi.

1185 ACDFHIKL, 1186 G. tyndist Grænlandsfar.

1186 A. J>rir Biskupar a Islandi. 1188 D, 1189 CEFH.

1187 ACDFIHL, 1188 E. Andabist Jon knutr3

,

Grænlendinga Biskup.

1188 {alle
,
paa E nær). Vigsla Jons Grænlendinga

Biskups.

fra [
Eirikr biskup (upsi) leitafci Vinlands, Biskop Erik sagte

(opsogtc eller tyede til) Vinland

,

//, K, L. 2
)
Il till, urigtig: VigSr

Arnbaldr Grænlendinga biskup.
a
) kuir. C, F, L.

$
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986 (alle overensstemmende med Hensyn til Aars-

tallet).

6 Grønlands Bebyggelse.

1 till. ved Erik.

2 saalcdes: Erik den Rode bebyggede Gronland.

1 saal.: Da drog Erik den Rode til Gronland,

og bebyggede Eriksfjorden 1

.

1112 i, 1113 et andet. Biskop Eriks Reise2
.

1 12 1 6, 1 123 1. Biskop Erik (kaldet Upse, 2 Exp.)

af Gronland drog ud, for at opsøge (eller tye

til) Vinland3
. 1. Erik, Grønlændernes forste

Biskop, blev viet
4

.

1124 6, 1123 1, 1125 1. Arnald blev viet til Bi-

skop over Gronland5
.

1 126, 6. Tre Biskopper (paa een Gang) i Island (alle

tilstede paa Althinget, 4 Ex.); 1 : 1 123, l : 1 124,

l : II 25, nemlig Tliorlak, Ketil og Arnald Grøn-

lændernes Biskop.

4: Steingrim stædtes i Havis, (l till. i Norge6
).

1150, 6. Jon Knud (eller Kut) viet til Biskop over

Gronland 7
.

1152, 6. En Bispestol blev stiftet i Kjobstaden Ham-

mer, og Arnald af Gronland blev den forste

Biskop derover8
.

1185, 8; 1186, 1. En Gronlandsfarer forliste
9
.

1186, 1. Tre Biskopper (paa een Gang) i Island 10
.

1187, 6; 1188, I. Jon Knud, Grønlændernes Bi-

skop, dode 11
.

1 188 (alle, paa 1 nær). Jon blev viet til Biskop

over Grønlænderne12
.
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1189 ACF II, 1 (88 D. Tyndist (forst) Stangarfolinn.

— ACFKL. Asmundr kastanrazi1 kom af Græn-
landi or Krosseyjum, ok £eir XIII saman a skipi

kvi, er seymt var trésaumi einum nær2

;
kat

var ok Lundit seyrni. Hann kom a Breibafjorb

a Island i. Hann hafbi ok verit i Finnsbubum.

CEFH 1188, AD. prir Liskupar a Islandi.

1190, ACFKL. J)a for Åsmundr kastanrazi utan,

ok livarf skipit. DK, Forst skip Asmundar.

1 194 ACF1KL, 1 195 H. Svalbarbs fundr. D, Sval-

Larbi fundinn. EL, prir Liskupar a alkingi.

1197 ACDFHI. Andabist Hermundr Kobransson.

1200 ACDFL. Fannst Ingimundr prestr J)orgeirs-

son3
oftiinn i obygbum a Grænlandi.

1202 ACDFHIL, 1200 G. Jon Grænlendniga Lisk-

up kom [annann lima4 til Islands.

1203 ACFL. |)a fundust krir Liskupar i Austfjorb-

um: Påll Liskup (af Skalholti, L), Gubmundr
L. (af Holum, L), Jon Grænlendniga Liskup.

ACDFHI KL; 1204 E. Berjavm fyrst gert a

Islandi.

(209 ACDF. J>a tyndist Horfargrepprinn5 ok Jijott-

argrepprinn6

,
en tvo skip onnur rak til Græn-

lands
,
skip Jons rika ok Ketils stama. CDF

III, Andabist Jon Grænlendniga Liskup 7
.

J

) Eastandrazi, C

;

-rattl
,

F. 2
) nær udcl. af F,

L. 3
) fostrl

GuSmundar biskups, Biskop Gudmunds Fosterfader, till. L alene.
l

) udel. I), II; annal sinn, C, L. 5
) Ilori'argarprinn

,
C, F

;

Hbrnar-
garprinn, I). °) cll. JjjbtlarkcpU'inn

,
fjollarkjoplrinn. 7

) A urig-
tig: erkibiskup, Erkebiskop.
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1189, 4; 1188, 1. (Skibet) Stangfolen forliste. As-

mund Kastanraste kom fra Gronland og Kors-

oerne, 13 Mand i Folge, paa et Skib, som næsten

alene var sammenfoiet med Trænagler; det

var tillige omviklet (eller fastbundet) med Fiske-

been 13
(eller Dyresener). Han ankom til Brcde-

1jorden paa Island 14
. Han havde ogsaa anlo-

bet (eller opholdt sig i) Finsboder15
.

4, Tre Biskopper (paa een Gang) i Island16
. 1188, 1.

1190, 4. Asmund Kastanraste afseilede til Udlandet,

men Skibet blev borte. 2, Asmunds Skib forgik17
.

1194, 6; 1195, 1. Svalbards Opdagelse. 1, Sval-

barde blev opdaget18
.

2, Tre Biskopper paa Altliinget
19

.

1197, 6. Hermund Kodranson dode20
.

1200, 5. Præsten Ingemund Thorgeirsons Liig blev

fundet, uforraadnet, i Gronlands Ubygder21
.

1202, 7; 1200, 1. Jon, Grønlændernes Biskop,

kom anden Gang til Island
22

.

1203, 4. Da kom tre Biskopper sammen i Ostfjor-

dene, Biskop Paul (af Skalbolt), Biskop Gud-

mund (af Holum) og Jon, Grønlændernes Bi-

skop. 9, 1204, 1. Vin af Bær blev forste Gang

lavet i Island23
.

1209, 4. Da forgik Horfargreppen og Thjottegrep-

pen, men to andre Skibe dreve til Gronland,

som tilborte Jon den Rige og Ketil den Stam-

mende24
.

5, Jon, Grønlændernes Biskop, dode25
.
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1212, ACDFHI; 12(0, L. Helgi hiskup kom til

Grænlands. K. Helgi hiskup vibFl.... ACF,

Kctill stami kom af Grænlandi.

1230 A C FHIL. Andabist Helgi hiskup [af Græn-

landi
1
.

1234 ACDFL. Vigbr Nicolas2 hiskup til Grænlands.

1239, ACFL. Nicolas hiskup for til Grænlands.

1242, CDFI; 1240, A. Deybi Nikulas [Grænlend-

inga hiskup3
.

1246, ACDFGHI. Vigbr 6lafr hiskup til Græn-

lands.

1247, AC OFHKLM. 6lafr hiskup for til Grænlands.

1262, ACFHIKLM. 6lafr Grænlendmga biskup

kom til Islands i Herdisarvik. 1261, DG. Olafr

Grænlendmga hiskup braut skip sitt, arinu fyrir,

vib Island 1 Herdisarvik, ok var hér tva vetur.

1263, CDEFG HI. J)rfr biskupar a Islandi, Sig-

urbr, Brandr ok Olafr.

1264, ACDFHIL. Utanferb Olafs Grænlendmga

hiskups.

1265, AE; 1264, GLAE. Tyndist Græniandsfar,

1260, H, ok parmeb XL manna.

1266, ACFHI; 1267, L. J)a hraut Græniandsfar

a Hitarnesi; XII4 menn létust par.

1267, ACF. Kom Sira Johannes5 de curia, korsbrobir

af Nibarosi, til Hakonar erkihiskups6 meb pallio

12ta dag jola. Kom Magnus konungr at palma-

fra [
Grænlcndi'nga hiskup

,
Gronlændcrnes Biskop, Cs D, F.

2
) dl. Nikulas. 3

) fra [
hiskup å Grænlandi, B. paa Gronland, A.

4
)

cll. XLT, C, F, L. 5
) Jon, C, F. 11

J Saal. II, I (ellem kortere

)

*

l
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1212, 7; 1210, 1. Biskop Helge kom til Grønland26
.

3. Ketil den Stammende kom fra Gronland.

1230, 6. Ilelge, Biskop af Gronland, dode.

1234-, 5. Nicolaus blev viet til Biskop over Gron-

land"
7
.

1239, 4. Biskop Nicolaus reiste til Gronland.

1242, 4; 1240, I. Dode Nicolaus, Grønlændernes

Biskop.

1246, 7. Olaf blev viet til Biskop over Gron-

land28
.

1247, 8. Biskop Olaf reiste til Gronland29
.

1262, 8. Olaf, Grønlændernes Biskop, kom til Is-

land i Herdisarvig. 1261, 2. Olaf, Grønlæn-

dernes Biskop, liavde lidt Skibbrud i det næst-

foregaaende Aar ved Island, i Herdisarvig, og

oplioldt sig lier to Vintre
30

.

1263, 7. Tre Biskopper tilstede i Island, Sigurd

(til Skalbolt), Brand (til Holum) og Olaf fra

Gronland.

1264, 7. Olaf, Grønlændernes Biskop, seilede bort

fra Landet31
.

1265, 2; 1264, 4. Forgik en Gronlandsfarer med

40 Mand.

1266, 5; 1267, l. En Gronlandsfarer led Skib-

brud paa Hitarnes. 12 Mænd omkom der32
.

1267, 3. Sira Johannes, Korsbroder af Nidaros

(Trondlijem)
,
kom til Erkebiskop Hakon med

Pallium, den 12te Dag i Julen. Kong Mag-

biskups {urigtigt Wc fleste). Kort efter ommelde næsten alle

Annalerne (i samme Aar) den samme Hakon som Erkebiskop.
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sunnudegi i Nibaros, en a skirdag logbu })eir

Pétr biskup af Bjflrgyn ok J)orgiJs biskup af

Stafangri pallium yfir Hakon biskup; bar var

vib Magnus konungr ok Ingibjorg drottnmg

ok Olafr Grænlendmga biskup ok Gauti Fær-

eyja biskup. J)etta gjorbu 'biskuparnir eptir

bobi Cleincntis pafa.

1271, ACFLM. J)a for Olafr biskup annat sinn

til Grænlands.

1280, A13CDFGHILM; 1281, E. Andabist Olafr

Græulendinga biskup.

1285, AB HI. Fannst land (l, nyja land) vestr

undan Islaiuli. CF. Fundu Helga synir ny ja

land, Abalbrandr ok J)orvaldr. DG. Fundust

Duneyjar.

1286, A. Andabist Abalbrandr prestr.

1288 (Alle). Vigbr Jjorbr
1 biskup til Grænlands. D

EG till. a sama degi ok Herra Jorundr erki-

biskup tok pallium. DG, ok voru bar vib fjorir

biskupar: Arni b. af Skalabolti, Årni b. af Staf-

ångri, Eyvindr b. af Oslu, J)orsteinn b. af Hamri.

1289, Alle (med Undtagelse af EM): Jxnbr bisk-

up for til Grænlands. A, Eirikr konungr sendi

Rolf til Islands at léita Nyjalands.

1290, A. For Rolfr um Island, ok krafbi menn til

Nyjalandsferbar.

1295, A. Andabist Landa-Rolfh

1309, AF HI. For J>6rbr biskup af Grænlandr.

’) Jorundr biskup af Hamri lok pallium ok ci kibiskupstign i Ni8-

arbsi ok vig81 /J. 2
) til Norets, tilf. F, II, I.
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nus kom Palmesøndag til Nidaros, men paa

Skjærtorsdag lagde Biskopperne Peter af Ber-

gen og Thorgils af Stavanger Pallium over

Erkebiskop Hakon. Tilstedeværende vare Kong
Magnus og Dronning Ingeborg, tilligemed Olaf,

Grønlændernes Biskop, og Gaute, Færdboernes

Biskop. Biskopperne foretoge denne Handling

efter Pave Clemens’s Befaling33.

127 1>
5. Biskop Olaf reiste anden Gang til Gronland.

1280, 10; 1281, 1. Olaf, Grønlændernes Biskop,

dode34
.

1285, 4. Opdagedes et Land (I, Nyland) i Vester

fra Island. 2. Adalbrand og Thorvald, Hel-

ges Sonner, opdagede Nyland35
. 2. Dunoerne

opdagedes36
.

1286, 1. Præsten Adalbrand dode37
.

1288, alle: Tliord blev viet til Biskop over Grøn-

land (3) den samme Dag som Erkebiskoppen

Herr Jorund anlagde Pallium (2), og derved

vare fire Biskopper tilstede, nemligArne af Skal-

bolt, Arne af Stavanger, Eyvind af Oslo, Thor-

stein af Hammer38
.

1289, alle, med Undtagelse af 2: Biskop Tliord rei-

ste til Gronland. I, Kong Erik sendte Rolf til

Island, for at opsogc det nye Land.

1290, 1. Rolf drog omkring i Island, for at op-

fordre Folk til Nylandsreisen 39
.

1295, I. Lande-Rolf dode40
.

1309, 4. Biskop Tliord reiste fra . Gronland41
.
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1310, FHI. J>orbr biskup kom af Grænlandi til

Noregs.

131.4, ADFGHI. Andabist f)orbr biskup af Græn-

landi. FGHI, 1313. Vigbr Arni biskup til

Grænlands.

1315, CEFGL. For Arni biskup til Grænlands.

1343, ADEGN; 1342, LM. Vigbr Jon biskup skalli

(Eyriksson, tilf DG N) til Grænlands, (ok korns

t

eigi, tilf DG), AEG, 1342 LM, ok lifbi Arni

biskup å Grænlandi at d vitanda Pali erkibiskupi.

1346, DFGL Kom knorrinn afGrænlandi meb heilu

ok barbla miklu fe.

1347, ADFGHI. f)å kom skip af Grænlandi1
i

Straumfjorb enn ytra
2

,
akkerislaust, pat er [sott

hafbi
3

til Marklands, en siban orbit hingat haf-

rcka, ok XVIII4 menn a.

1348, FI. Dæmdr Jon Guttormsson undir konungs

miskun. Utanferb Jons Gutthormssonar ok

Grænlendinga.

1349, FHI o.
ft.

\ J>enna tima kom drepsott sva

mikil [i Noregi ok Hjaltlandi5

,
al aklri kom slik

fyrr, siban londin bygbust. DG. Evddust bæbi

borgir ok bæir, kastalar ok kauptun, sva skjott

at nær enginn fékk gjort reikmng sinn6
... Fyrst

kom sottin upp i Serklandi i Afrika, f>aban

for hun i Jorsalaland. f)aban for hun norbr um
Jdrsalaliaf ok um alla Romaniam7

,
ok sva norbr

*

i

l

) 0,G tillægge: nunna at vcxtl cnn sma Islandsfor, af mindre

Størrelse end smaa Islandsfarcre.
2
)

Kil. Slrautufjarftaros, Indlii-

bet til Strømfjorden. ») lia(S! fa rit.
4
)
XVII, D, G. 5

) fra [
i iit-
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1310, 3. Biskop Thord kom fra Gronland til Norge.

1314, 6. Biskop Tliord af Gronland dode42
. 4,

1313. Arne Blev viet til Biskop over Gronland.

1315, 5. Biskop Arne reiste til Gronland43
.

1343, 5; 1342, 2. Jon Erikson Skalle Blev viet

til Biskop over Gronland, men kunde ikke

komme dertil
;
og Biskop Arne levede da end-

nu, hvilket Erkehiskop Paul ikke vidste44.

1346, 4. Knaren fra Gronland ankom i god Behold

med overmaade meget Gods45
.

1347, 6. Kom et Sldb fra Gronland til Stromljor-

den; det havde seilet til Markland, men var

senere blevet fordrevet hertil over Havet, med
18 Mands Besætning46.

1348, 2. Jon Guthormsons Sag henstilledes til

Kopgens Naade (eller Unaadé). Jon Guthorm-

son og Gronlænderne seilede hort fra Landet47
.

1349, 10. I denne Tid kom en saa odelæggende Pest

(3) over Norge og Hetland48
,

at ingen saadan

havde rammet disse Lande, siden de forst be-

byggedes. 2. Baade Borge og Gaarde, Kastel-

ler og Kjobstæder odelagdes saa pludselig, at

ingen kunde faae sit Regnskab opgjort. Forst

opkom Sygdommen i Saracenernes Land i Afri-

ka49

;
siden vandrede den til Jerusalems Land,

og derfra drog den mod Norden, over Jeru-

salems Hav og gjcnnem hele Romanien, samt

londum, i Udlandene (udenlands) D, G

;

urn alla NonSralfu heiras-

ms
t
over den hele nordlige Verdensdeel (Europa) , /£, N. 6

) |>ar-

til, derover
, G. 7

) andre Mtaliam.
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epdr londum, ok um påfagarb. Siban for hun

um Frankariki ok Saxland, ok svå til Englands,

ok eigi lifbi meir eptir i borginni Lundunum
enn XIV [pusundir manna1

,
AEGN (1348, L).

I pann tima sigldi kuggr einn af Engiandi, ok

var a mart folk, ok lagbi inn vib Bjorgynar-

vog, ok var litt ruddr. Siban andabist allt

folk af skipinu; en pegar upp kom gotsit i

byinn af skipinu, pa do pegar bæjarfolkit. J)a

for sottin um alian Noreg, ok eyddi, sva at

eigi lifbi eptir einn pribjungr folks i landinu.

Gekk sva ott mannfallit i Bjorgyn, at attatygi

lika komu til einnrar kirkju einn dag, ok voru

pari XIV prestar ok Vid jaknar. Englands kuggr

sokk nibr meb nær olln gotsinu ok daubum

monnum, ok varb eigi ruddr. Fleiri
2 skip ok

bussur sukku nibr, meb farmi, ok urbu eigi rudd,

ok rak viba vegar. En sama sott for um Hjalt-

land, Orkneyjar, Subreyjar ok Færeyjar. J)at

var kyn sottarinnar, at menn lifbu eigi meir

enn [eitt dægur eba tvo 3 meb horbum stinga.

Eptir pat setti at blobspyja, ok for par ondin

meb4
. AEFGILN. Ur pessari sott andabist

Arni erkibiskup ok allir korsbræbr i Nibardsi,

utan einn lifbi eptir er Lobinn hét, ok hann

') saalcdcs G. I)e ovrigc {i den Henseende meget urimeligere

)

enten ved Udeladelse af Taltegnet M, eller (hvilket vi anscc for

rimeligere) en feilagtig Læsning af dette Bogstav , som egent-

lig betyder mille (ni 11 lia) eller Tuscnder,
— m(anns) eller

m(anna), Mennesker.
2
) nuir^ iinnur, mange andre. Jjrjii,

tre (
Ddgn), JV. *) slnn veg, sin Vci, till.Ey

G.
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videre nordpaa over Landene og den pave-

lige Residents50
. Derfra udbredtes den over

Frankrige og Tydskland, samt siden til Eng-

land 1

,
livor der i Staden London ikke levede

flere, efterat den var overstaaet, end 14000

Mennesker52
. 4; (1, 1348). Paa samme Tid seilede

et Kjobmandsskib fra England, hvorpaa der

vare mange Folk, ind paa Bergens Vaag, og

kun lidt blev udskibet derfra, tlii snart uddodc

alle Folkene paa Skibet
;
da Godset derefter blev

bragt op i Staden, blev Dødeligheden stor blandt

Indbyggerne. Derefter hærgede Pesten hele Nor-

ge, og odelagde det saaledes, at ikke mere end

en tredie Deel af Indbyggerne blev tilbage i

Landet53
. I Bergen var den saa dræbende, at 80

Liig kom til en Kirke paa een Dag, hvoriblandt

14 Præster og 6 Diakoner54
. Det engelske Kjob-

mandsskib sank med næsten bele Godset og de

dodc Mennesker. Mange andre Skibe ogFartoier

sank til Bunds med Lasten, som ikke blev udlos-

set, men drev vidt og bredt omkring. Den samme
Pest rasede paa Hetland, Orkenoerne, Syderoerne55

og Færoerne. Den var af den Beskaffenhed, at

Folk levede ikke længer end eet eller to Dogn;

de betoges forst af et haardt Sting, derefter an-

grebes de af en Blodstyrtning, og med den op-

gave de Aanden56
. 7. I denne Pest dodc Erkebi-

skop Arne og alle Korsbrodre (Kanniker) i Nidar-

os, med Undtagelse af een, som liedLodin; —
Grønlands historiske Mindesmærker, 3 Rind. OD
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gjorbi electionem, kjosandi 6laf abota af Holmi 1

til erkibiskups. f)a andabist f)orsteinn biskup

af Bjorgyn Rundlfr ok*fjoldi manna ann-

ara af J)orlakssubinni, sva at bun matti eigi

ganga til Islands. AEGL. f)essi sott kom eigi

a Island. ADFGHIL (1350 E). Vigbr Gyrb-

ir
2
Ivarsson, abdti af Jonskirkju

,
til biskups i

Skålholti ok herra Gilbrikt, enskr at kyni, til

Bjorgynar, af Salamoni i Oslo. AEL. Voru

peir astantes Ormr ok herra Jon skalli, ]?vi

at peir einir biskupar lifbu eptir i Noregi; voru

peir abr confirmati af Arna erkibiskupi.

1350, AEG (1349 L). J)at sumar kom Magnus

konungr ok drottmng Blanz3
til Bjorgynar;

gaf liann Eiriki syni sinum Sviariki, en Ha-

koni Noreg, meb handlogum, ok setti pa \

konungasæti, ok skipabi peim hirb; A, ensjalf-

um ser ætlabi hann til rikis Halogaland, Is-

land, Færeyjar ok Hjaltland. AFGHI (1349 L)

Kom ekki kaupskip [af Noregi4 til Islands.

A. Sigldu peir Pall ok Valdi af Grunnnsands-

nesi ok III skip onnur af Islandi; salubust menn

af ollum skipunum, sva at eigi urbu eptir meir

enn IV eba V a sumum.

1357, AE; 1356, FHIN (1353, DG). Jon biskup

skalli Eiriksson, er vigbr hafbi verit til Græn-

lands fyrir morgum (XIII, N) vetrum, [var kjor-

inn til Hola5

,
ok for a pafagarb [at impetrera

*) Hnnnl, Fy I. *) GyrSr eller GyrSur, andre. 3
)
egentlig Blnnca.

4
) fra [

tillægges af F, Il, /. *') fra [
till. D, G.
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lian foretog Valget, og udnævnte derved Abbed
Olaf af Holm til Erkebiskop. Da dode endvidere

Biskop Tliorstein af Bergen Runolf og en

stor Mængde andre Folk af (Skibet) Thorlaks-

suden57

,
som derved blev forhindret fra at af-

gaae til Island. 4; Denne Pest kom ikke til

Island53
. 7; 1350, l. Gyrd Ivarson, Abbed til

St. Hans Kirke, blev viet til Biskop i Skalbolt59

og Herr Gilbrekt, af engelsk Herkomst, til

Bergen af (Biskop) Salomon af Oslo. 3. Tilste-

deværende vare Orm60 og Herr Jon Skalle,

som vare de eneste efterlevende Biskopper i

Norge. Forben vare de bievne confirmerede

(i Embederne) af Biskop Arne.

1350, 3; 1349, 1 . Den Sommer kom Kong Magnus
og Dronning Blanka til Bergen; ban gav sin Son
Erik Sverrig, men Hakon Norge, med Haandtag,

og satte dem i Kongesædet, samt anordnede
Hofholdninger for dem; 1. dog forbeholdt ban
sig selv Regjeringen over Halogeland, Island,

Færoerne og Hedand61
. 5 (1349, l). Intet Han-

delsskib kom fra Norge til Island. 1. Paul og
Vakle afseilcde fra Grunnasandsnes og 3 an-

dre Skibe fra Island. Stor Dødelighed herskede

paa alle Skibene, saa at der paa nogle ikke var

flere Mennesker tilbage, end 4 eller 5.
62

1357, 2; 1356, 4 (1353, 2). Jon Erikson Skalle,

som Var bleven viet til Biskop over Gronland
for mange Aar siden63

,
blev valgt til Holum, og

(2*)
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biskupsstolinn å Holiim å Islandi1 meb råbi ok

bobskap erkibiskups. N. f)å var Innocentius

sextus; fékk bann ekki at sinni skilriki af påf-

ans curia, en var beitit at bréf skyldi koma i

Flandur ok bar utleysast meb peningum, livat

svå gjorbist. Ok er hann kom til Bjorgynar,

tok hann transscriptum svå hljobanda af f>vi,

meb tveg'gja åbota innsiglum, og* bessi ldausa

stob bar i: „Ver felam ybr å hendr, crki-

biskup!” segir påfinn, wat fyrirskipir Hola

kirkju ba personu til biskupssætis, hver vilji,

viti ok megi ba somu kirkju vitrliga styra,

eba veitit honum vigsiugjof, eba låtit veita

fyrir annan biskup, liafanda nåb ok samsæti(?)

postoligs sætis, ok at bessu embætti atstand-

andum II eba DI réttkristnum biskupum, ok skrifi

oss aptr venjuligan eib skuldbundins trunabar,

eptir Jm formi, sem ver sendum ybr undir

våru bulla inniluktu”.

1358, AEN; 1357, FIL (1353, G). Dtkoma Sira

Eyjolfs Brandssonar, korsbrobur af Nibarosi,

ok brobur EyStein s Asgrimssonar. Voru l>eiv

skipabir af Olafi erkibiskupi visitatores å Is-

landi
;
toku vib ]?eim allir menn nema Eyfirb-

inear. Pbeir båru ut bobskap- at Jon biskup
t“5 #

skalli væri aptr komian af pafagarbi, ok Olafr

erkibiskup gaf lionum ok skipabi meb spe-

i) fra t
andre

:

til .i t taka Icyfi at vcra Hola hiskup, for at faac

Tilladelse til at maatte blive Bishop til Holum. 2
) fra [

andre:

.,og8i> feir, dc sagde.
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drog til Pavens Hof, for at soge om Bispesto-

len i Holum paa Island, med Erkebiskoppens

Raad og Budskab. (1) Da var Innocentius den

6te Pave. For den Gang erholdt han ingen Be-

visligheder fra Pavens Curia, men det blev

ham lovet at Brevene skulde sendes til Flan-

dern og indloses der med Penge, hvilket ogsaa

siden fuldbyrdedes. Men da han kom til Bergen,

tog han en saaledes lydende Afskrift deraf, med
tvende Abbeders Segl, og denne Passus stod deri:

tt
Vi overdrage eder, Erkebiskop!’’ siger Paven,

<t
at du sætter en saadan Person over Holum Kir-

ke paa dens Bispesæde, som vil, veed og kan

styre den samme Kirke med Viisdom
,
og yder

ham da Vielsens Gave eller lader ham erholde

den ved en anden Biskop, som har Apostlernes

Sæders Naade og Bemyndigelse, ved hvilken

Handling 2 eller 3 ret christelige Biskopper bor

være tilstede, — hvorimod han bor skriftlig

afgive sin sædvanlige Ed til os for pligtig Tro-

skab, efter den Form som vi sende indsluttet

under vor BulJa.
11

1358, 3; 1357, 3 (1353, 1). Sira Eyolf Brandson,

Korsbroder (Kannik) af Nidaros, og Broder Ey-

stein Asgrimson64 ankom til Island. De vare

bievne beskikkede af Erkebiskop Olaf til Vi-

sitatores over Island. Alle modtoge dem vel,

med Undtagelse af Ofjordsboerne. De bragde'

det Budskab at Biskop Jon var kommen tilbage

fra det Pavelige Hof, og at Erkebiskoppen, efter
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9

ciali mandato domini pape biskupsstolinn li

Hdlum, ok liann var confirmatus ok Idvi
1

lyst

å kor i Krisls kirkju i Nibarosi.

1358, FILM (1359, AEN). Utkoma Jons biskups

skalla, annars meb f>vi nafni, til Hdla. Braut

skipit Benediktsbåtinn
,

i spon er hann var

a; varb mannbjorg, tyndist allt gdtsit nær

svå. Rcib baml lieim til Hdla, gaf f)orsteinn

Hallsson upp officialatum, ok lagbi i liond

honum officialatus innsigli an lærbra manna

råbi. Var engis skilrikis krafit af honum fyrir

biskupsdæmi af lærbum monnum, enda syndi

liann engin, (ok) var ekki upplesit å kor. A.

Gåfu allir menn sik, lærbir ok leikir, undir

lians hlybni; N. J>vfat bat var orbfleytt bæbi i

Noregi ok å Islandi, at liann væri loglegr Hdla

biskup. ELM. Tdku allir Norblendmgar sem

be/.t vib honum, ok saung hann fyrstu messu

å allraheilagramessu å Hdlum, ok var honum
offrat storfé. FI. Var litlu sibar kur i Norb-

lendingum, at Jon biskup mundi bar eigi

logliga til stols kominn, siban beim tjåbist ekki

skilriki påfans vegna barum.

1360, FILM (1361, AEGN). Sundrlyndi mikit i

Norblendi'ngafjdrbungi, mest mebal [Eyfirbinga

ok Jons biskups2
. f)etta sama haust reisti

J)orstcinn prestr Hallsson sik i rndti Joni bisk-

]
) andre: hans confirmatione. 2

) fra [
lcennimanna olc ci»i si8r

Icikinonna, Gcistligheden og ikke mindre Lægfolk , N.
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Herre Pavens specielle Befaling', gav og overdrog

liam Bispestolen paa Holum, samt at lian var

confirmeret i Embedet, og at dette var blevet

forkyndt i Nidaros Domkirkes Clior.

1358/ 4 (1359, 3). Biskop Jon, den anden af det

Navn, kaldet Skalle, kom udenlandsfra til Ho-

lum; det Skib, livorpaa ban var, kaldet Be-

nediktsbaaden
,

forliste ganske; Folkene bleve

reddede, men næsten hele Godset tabtes. Han

red hjem til Holum, hvor Tliorstein Hallson fra-

traadte Officialatet og overgav dets Segl i lians

Hænder, uden lærdeMænds (Geistligliedens) Sam-

tykke. Ingen Beviisligbeder bleve krævede af

ham for lians Bispedomme
;
ban foreviste beller

ingen, og intet sligt blev oplæst i Cboret. 1. Alle

Mænd, baade læge og lærde, gave sig under lians

Lydigbed, 1. fordi det blev almindelig sagt, baa-

de i Norge og paa Island, at han var lovlig Bi-

skop til Holum. 3. Alle Nordlænderne toge mod
ham paa bedste Maade, og ban sang den forste

Messe paa Holum paa Allehelgens Fest, da han

fik en betydelig Sum til Offer. 2. Kort efter op-

kom den Mumlen blandt Nordlænderne, at Bi-

skop Jon ncppe paa lovlig Maade havde beste-

get Bispestolen, da man ikke forkyndte dem
mindste Beviisliglied derfor fra Pavens Side

65
.

1360, 4 (1361, 4). Stor Tvedragt i Nordlændernes

Fjerding, dog mest mellem Ofjordsmændene og

Biskop Jon. I dette samme Efteraar opsatte

Præsten Thorstein Hallson60
sig mod Biskop Jon,
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upi ok let alla presta mebal Oxnadalsheibar

ok Reykjadals handleggja ser lilybni ok koma
til Hola Katrmarmessu

,
[kvi at biskup hafbi

vænt Sira J)orsteini at skihiki lægi at Holum1

ok afsogbu Joni biskupi lilybni allir nefndir

prestar" ok leikmenn or Eyjafirbi; ok er J>eir

komu til Hola, vildi hailn ekki tal eiga vibr

ka; kollubu kejr haiiri Grænlendmga biskup,

en ekki Hola biskup, en toku J)orstein prest

ser til yfirmanns. [Sira f>orsteinn for uppå
berbergi kat er biskup sat i ok krafbi liann

krisvar skiliikis til kess at hann væri logligr

liola biskup3
. EGH (1356, M). Ab kessu

råbi meb \>eim voru allir bændr af Eyjafirbi.

Toku keir prestar siban undir sik allt gots

Hola stabar i sogbu takmarki ok Mobruvalla

slab
4
. Stob Sira Einar Haflibason fyrstr ok

fremstr meb Joni biskupi ok allir prestar uin

Skagafjorb, ok vestr til Ru tafjarbarar ;
tdk Jon

biskup af ollum kessuni prestum messu-em-

bætti, en keh* sungu a einn veg sem åbr; gripu

keir bobskap biskups, hvar sem keir kunnu
ab fa, sva af lærbum monnum naubgum, brjot-

andl kistu å Silfrastobum i lieilagri kirkju.

E G. Gripandi |>ar brott ur vin, er hångat hafbi

gefizt fra Holum.

') fra [
tillægger blot N. 2

)
Andre till. fyr! norban hcibar til

Ljosavatnsslcarbs, norden for Hederne til Ljosavatnskloft. 3
) fra

|

till. blot nf !\
r

.
4
)
Andre stabar (o: alt det Gods som tilhorte

Modrcvallc-Kloster , inden de samme Grændser).
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samt lod alle Præster mellem Oxnedalsheden og

Reikjadal aflægge det Lofte, at de skulde vise liam

Lydighed og komme til Holum paa Catharines

Dag67

,
thi Biskoppen havde yttret for -Sira Thor-

stein at de fordrede Beviisligheder laae paa Ho-
lum. Alle ovenmeldte Præster og Lægmænd fra
• •

Ofjorden opsagde Biskop Jon al Lydighed. Da
de kom til Holum, vilde han ikke tilstede dem
nogen Samtale med sig. De kaldte ham Gron-

lændernes Biskop, men ikke Biskop til Holum,
og valgte Præsten Tliorstein til deres Over-

mand. 1. Herr Thorstein gik op i det Værelse,

hvor Biskoppen opholdt sig, og krævede tre

Gange af ham Beviisligheder for at han var lov-

lig Biskop til Holum68
. 3 (1356, 1). I dette deres

Anslag vare alle Bonder fra Ofjorden enige. Disse

Præster bemægtigede sig siden hele Holums Bi-

spestols Gods inden de ovenmeldte Grændser,

og ligeledes Modrevalle Kloster. Til Biskop Jons

Parti horte forst og fremmest Herr Einar Haflide-

son69
,
samt alle Præster i Skagefjorden, vester-

efter til Rutefjords-Aaen' 0
. Biskoppen suspen-

derede alle disse Præster fra Messetjenestens Ud-
6 vel se, men de forrettede den ikke destomindre

ligesaa fuldt som forhen; de bemægtigede sig,

hvor de kunde, Biskoppens Mandater., i det de

toge dem fra deGeistlige med Magt. De opbrode

endog en Kiste paa (Gaardcn) Silfrastade i den

hellige Kirke (2) og ranede af den en Deel Viin,

som var blevet skjenket dem fra Holum.
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1361,

LM; 1362, AEG. Fundr a Holum Tibur-

tiusmcssu
;

lcomu norban Eyfirbingar allir,

lærbir sem leikir. f)ar kom Smibr ok officia-

lis af Skålholti; varb engi sætt a kyi kmgi.

Fora Eyfirbingar utan til Noregs a ferju, er

J>eir keyptu at f)verarstab, J>orsteinn Hallsson,

Stephan, Gubmundr lagr, prestar; J)orsteinnEy-

jolfsson, Olafr Pétrsson, leikmenn; tbkuHaloga-

land
;
greip Hreibar (Einarr, GL) darri bæbi skip

ok gots, ok færbi leikmenn til konungs i haldi,

en Sira Jporsteinn andabist a kvi ari ok allir

hans kumpanar .... F I LN ;
1 362, AEG. Utan-

ferb Jons biskups; sat hann i J)randheimi um
vetrinn, ok fékk eingan letta af Olafi erki-

biskupi i sinum malum. FI. Biskupslaust a

Islandi.

1362, FILMN; 1363, AEG. Kom ut J)drarinn

biskup, vi'gbr til Skalholts, ok sva Jon biskup

Eiriksson
;

stigu l>eir a land næsta dag fyrir

Michaelismessu .... Jon biskup for lieim til

Hola, eigi mcb meira skilrlki enn abr; AE
GL. helda Eyfirbingar samt ohlybni vib bisk-

up, sem abr.

1363, FHI. Frelsabi Magnus konungr f)orstein

Eyjolfsson a Vabbergslius i Ilallandi, i brull-

laupi Hakonar sonar hans ok Margrétar dott-

ur Valdimars konungs, ok gjorbi hann old-

ungis kvittan af ollum malum ok reikningi.

1364, FHIN. Dtkoma J)orsteins bonda Eyjdlfssonar
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1361, 2; 1362, 3. Tiburtiusdag71
afholdtes etMode

paa Iiolum
;
nordfra kom alle Ofjordsmændene,

saavel lærde som læge. Der kom Smed72 og

Officialis fra Skalholt; dog kom intet Forlig i

Stand ved denne Sammenkomst. Ofjordsmæn-

dene begave sig ud af Landet til Norge paa et

Skib, som de kjobte af Tveraa Kloster, nemlig

Thorstein Hallson, Stephan, Gudmund den La-

ve, Præster; Thorstein Eyolfson 73 og Olaf Peter-

son,Lægmænd. De landede ved Halogeland. Der

anholdt Reidar Darre baade Skib og Gods, samt

forte Lægmændene, som Fanger, til Kongen74
,

men Herr Thorstein og alle hans Colleger dode

inden et Aars Forlob 75
. 4 (1362, 3). Biskop Jon

reiste ogsaa ud af Landet; han opholdt sig i

Trondhjem Vinteren over, men erholdt ikke af

lirkebiskop Olaf nogen Hjelp til sin Sags Fremme.

2. Ingen Biskop var da tilstede i Island.

1362, 5; 1363, 3. Thoraren, viet som Biskop til

Skalholt og Biskop Jon Erikson, ankom til Island;

de kom i Land den næste Dag for Mikkelsdag76
.

Biskop Jon reiste hjem til Holum, uden yderligere

Beviisligheder, end dem som han havde forhen.

4. Ofjordsmændene fremturede i den samme

Ulydighed mod Biskoppen, som forhen.

1 363, 3. KongMagnus befriede Thorstein Eyolfson fra

Vadberghuus i Halland 77

,
i sin Son Hakons ogMar-

gretes, Kong Valdemars Datters Bryllup, og gav

ham fuldkommen fri Ira alle Sager og Regnskab.

1464, 4. Thorstein Bonde78 Eyolfson og Olaf
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ok Olafs Pétrssonar fyrir sunnan land mob

voldum; liafbi f>orsteinn af Magnusi konungi

logsogn um Norblcndinga fjorbung ok Vest-

firbinga', en hann skyldi skipa logmann fyrir

sunnan. J)araofan var honum skiput hirbstjorn

ok sysla um [halft landit
1

,
en Olafi var skiput

hirbstjorn fyrir norban ok parmeb sj'sla um
[halft landit

2
. N. Engi letr eba hréf komu af

pafans curia, né af erkibiskupi, til styrkingar

Jdni biskupi, pvi voru Eyfirbingar hinir somu

ok fyrr i sinum skilningi, at peim syndist Jon

biskup uloglega halda stolinn, en Jon biskup

kallabist mcb ollu loglega til stolsins kominn;

pvi rak hann syslu vestr i sveitir; toku flestir

menn vibr honum, nema Sigurbr bondi a Silfi*a-

stobum.

1365, AF I. Utanferb Orms Snorrasonar ok An-

dresar Gislasonar, Olafs Pétrssonar, Magniisar

Jonssonar ok J>orgeirs Egilssonar. N. Vigbr

Herra Alfr biskup til Grænlands. F li IL
;
1366,

AEG. Magnus konungr handtekinn i stribi af

monnum Albrekts, ok færbr til Stokkholms ok

innkastabr ok haldinn i prongasta varblialdi
3
.

1366, FI. Utkoma Orms Snorrasonar ok Andresar

Gislasonar, J)orgeirs Egilssonar, Magniisar Jons-

sonar meb vald um allt land, N. ok meb sva

*) fra [ Sunnlendfpga fjorbung ok Austfirbinga
,
paa Sonder-

og (isterlandet,
F, /.

2
) fra [ um Norblcndinga fjorbung og Vest-

firbinga, paa Nord- og Vesterlandety F, I.
3
) II till. urigtig: lil

dauba dags, til huns Oddsdag.
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Peterson79 ankom til Islands Sonderland med

Ovrighedsbestallinger. Thorstein havde er-

holdt af Kong Magnus Laugmandsembedet

over Nordlændernes Fjerding og Myndighed til

at udnævne Laugmanden over Sonderlandet.

Desuden var han blevet udnævnt til Hoveds-

mand og Sysselmand over det halve Land
,
men

Olaf ligeledes til Hovedsmand over Nordlandet

og Sysselmand for Landets anden Halvdeel. In-

gen Buller eller Breve kom fra Pavens Hof eller

fra Erkebiskoppen til Bekræftelse for Biskop Jon;

derfor vedbleve Ofjordsmændcne deres forrige

Paastand, da de ikke kunde forstaae rettere, end

at Biskop Jon var i ulovlig Besiddelse af Bispe-

stolen
80

,
hvorimod han paastod at den var fuld-

kommen lovlig; derfor reiste han paa Embeds

Vegne til Stiftets vestlige Districter, hvor ogsaa

de fleste erkjendte ham med Undtagelse af Bon-

den Sigurd paa Sil frastade.

1365, 3. Orm Snorreson, Andreas Gisleson, Olaf

Peterson, Magnus Jonson og Thorgeir Egilson

reiste ud af Landet81
. 1. Herr Alf blev viet til

Biskop over Gronland. 4; 1366, 3. Kong Mag-

nus blev i Krigen fanget af Albrekts Mænd82
,

fort til Stokholm og indkastet i Fængsel under

den strængeste Bevogtning.

1366, 2. Orm Snorreson, Andreas Gisleson, Thor-

geir Egilson og Magnus Jonson ankom til Island

med Embedsmyndighed over hele Landet, 1, og
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hljobandi bréf, uttekin af Sira Vinalda, er ba

geymdi konungs innsigli, at liverr sa leikmabr,

sem ei gi liéldi Jon biskup Einksson réttan

Hola biskup, skyldi luka konungi XIII merkr

ok atta ortugar, en bændr hofbu bat at engu.

FHI. Dæmt1 Hakoni konungi land allt. Hofbu

beir hirbstjorn um land allt, undir Hakonar

konungs skipun, Ormr ok Andres. FI. Buinn

knor til Grænlands, ok var formabr Sigurbr af

Bautahlutanum.

1367, FHI. Utanferb J>orstcins Eyjdlfssonar, An-

dresar ok Odds Gislasonar. Forgekk knorrinn

norbr fyrir Bjorgyn.

1368, N. Herra Alfr biskup kom til Grænlands;

bafbi bar ba biskupslaust verit um XIX ar.

1369, N. Grænlands-knorrinn sokk nibr vib Noreg,

en menn komust allir lifs til lands. FH. IJtkoma

f)orsteins Eyjdlfssonar meb logsogu yfir ollu Is-

landi. FIHLN; 1370, EG; 1371, A. Utanferb

herra Jons biskups; for hann til Roms, ok fekk

styrktar bréf af Urbano pafa meb hans bulla

til biskupsstdlsins a Hdlum.

1370, EG;, 1369, LM; 1371, A. Sira Einar Haf-

libason var officialis ok rabsmabr at Hdlum,

meban Jon biskup var brott. (1371, EGN;
1372, FI. Hakon konungr leysti utMagnus kon-

ung fobur
2 sinn af fangelsi, ok for liann inn

um Noreg ok allt til Bjorgynar.

]

) svarit, bccdigct, Ih 2
)

rettet for frændn, Frænde , som dog

her til Nod hunde siges i den ældste Tids Stiil.
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med et saalydende Brev, udfærdiget af Herr

Vmalde, som da var Kongens Seglbevarer, at

enhver Lægmand, som ikke erkjendte Biskop

Jon Erikson for retmæssig Biskop til Holum,

skulde bode 13 Mark og 8 Ortuger til Kongen;

men Bondcrne agtede det for intet
83

. 3. Hele

Landet blev, med Dom, tilkjendt Kong Hakon.

Statholderskabet over bele Landet, under Kong
Hakons Regjering, forvaltedes afOrm og Andres.

2. Knaren (et stort Handelsskib) blev udrustet til

Gronland, og Sigurd af Bautaluten blev dets

Forer84
.

1 o t)7 ,
3. Thorstein Eyolfson, Andres og Odd Gisle-

son reiste (fra Island) til Udlandet. Knaren for-

gik norden for Bergen85
.

1368, 1. Biskoppen Herr Alf kom til Gronland; da

havde ingen Biskop været i Landet i bele 19 Aar86
.

1369, 1. Gronlands-Knaren sank til Bunds ved Norge,

men alle Folkene kom levende i Land87
. 2. Thor-

stein Eyolfson kom til Island med Laugmandsbe-
stalling over hele Landet88

. 5; 1370,2; 1371,1.

Biskoppen Herr Jon reiste ud afLandet; han drog

til Rom89 og udvirkede Pavens Confirmationsbrev

med hans Bulla paa Biskopsembedet til Holum.

1370, 2 (1369, 2; 1371, 1). Herr Einar Haflida-

son var Officialis og Godsforvalter paa Holum
i Biskop Jons Fraværelse90

. (1371, 3; 1372,2.)

Kong Hakon udloste sin Fader Kong Magnus
af Fængslet, livorpaa han reiste, g jennem Nor-

ge, til Bergen91
.
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1371, E; 1370, FILMN; 1372, A. Utkoma herra

Jons biskups skalla Eirikssonar mefe bréfum

pavans, ok hafbi fengit full skilnki å påfans

curia mebr bulla. [Gengu til sætla allir Ey-

firfeingar, leikir ok lærbir
1
.

1372, N. Såst ur Fljotum ok enn vibar annar-

stabar fyrir norban land nykomit upp land ut

af Grimsey, til utnorbrs.

1374, EGFI; 1373, L; 1375, A. Lézt Magnus kon-

ungr Eiriksson, fyrsta calend. Decembris, i

sjo meb sinum monnum, lialfum fribja tygi;

kom lik hans eins å land af f>cim ollum er {>ar

létust, ok kalia menn hann helgan. EF GI;

1373, L. Utanfcrb Jons biskups at Holum ok

Norblendinga (F I a kvi skipi er Jpeir létu sjalfir

gjora) EG, a Mariubollanum
,

er hann hafbi

reisa låtit.

1378, FI. Andabist Ålfr biskup å Grænlandi.

1379, FI. Skrælingjar herjubu å Grænlendinga ok

dråpu af heim XVIII menn, ok toku tvo sveina

ok f>rælkubu.

1380, AEG; 1379, LM.
f
Andabist Håkon Noregs

konungr, en tekinn til konungs Olafr ungi son

hans ok Margretar yfir Noreg.

1381, FI. Sokk Slafsbollinn.

1382, A; 1381, E; 1380, LM. Svarit Island 6lafi

konungi Håkonarsyni i logréttu. AEFIG; 1380,

x

) fra [
tfilcu racnn hann allir rnc’br sara|)ylctilegri ot skuhllmncl-

inni hlyfeni, alle aritogc hum med ccndrægtig og skyldig Lydig-

hed, N.
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1371, 1; 1370, 5; 1372, 1. Biskop Herr Jon Erik-
son Skalle ankom fra Udlandet med Pavens
Breve og havde faaet fuldkomne Bevisligheder

fra Pavens Curia, med hans Bulle. Alle Ofjords-

mændene, Lærde og Læge, indgik derfor For-

lig med ham92
.

1372, 1. Fra Fljotene og fra mange andre Steder

paa Nordlandet, saae man et nylig opkommet
Land i Nordvest fra Grimso93

.

1374, 4; 1373, 1; 1375, 1. Kong Magnus Erik-

son omkom den Iste December med 25 af sine

Mænd paa en Soreise94
;
hans Liig var det eneste

som opdrev paa Strandbredden (1), og man an-

seer ham for at være en Helgen. 4; (1373, 1)

Biskop Jon til Holum og Nordlænderne reiste ud
af Landet paa et Skib, som han selv havde ladet

gjore.

13/8, 2. Biskop Alf dode paa Gronland95
.

13/9, 2. Skrælingerne gjorde fjendtlige Anfald paa

Grønlænderne, dræbte 18 Mænd af dem, men
fangede 2 Drenge og gjorde dem til Trælle96.

1380, 3; 1379, 2. Hakon Norges Konge dode, (l)

og man anseer ham for en god Mand97
; (1)

men den unge Olaf, hans og Margretes Son,

blev Konge over Norge.

1381, 2. (Skibet) Olafsbollen sank98
.

1382, 1; 1381, 1; 1380, 2. Hyldingseden aflag-

des for Island i Laugretten til Kong Olaf Ha-

konson. 1380, 2; 1382, 3. Skalholts Bispe-

runlands historiske Mindesmærker. 3 Bind.
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LM; 1382, AF I. [Forgekk skip stabarms i Skal-

holti; komst folk i bati til Grænlands, meb mikl-

um jarteinum, ok clou margir siban

1

. Lau feir

far fyrir a 6lafssubinni er fangat rak hit fyrra

sumarit, ok sva hinn næsta vetr bar eptir, ok

fluttu ba i braut.

1383, A; 1381, LM; 1382, G. Kom skip af Græn-

landi til Noregs, E G, er bar liafbi verit 11 vetur, ok

i nokkurir menn beir er komnst af f)orlakssub-

inni, ok sogbu andlatÅlfs biskups af Grænlandr,

ok liafbi liann andazt fyrir VI vetrum.

1385, AF I; 1383, L; 1384, EG. J)a rak undan

IV Islandsfor
3

til Grænlands
;
bar voru a Bjorn

Einarsson ok Sigurbr hvitkollr, ok voru bar

tvo vetur, meb heilu ok holdnu.

1387, (1389, Fl). Vigbr Henrik biskup til Græn-

lands. AFI (1385, L; 1386, G). Fjogurskip

komu til Islands, inn i Hvalfjorb, er verit hofbu

tva vetur 1 Grænlandi. J)ar voru a Bjorn Ein-

arsson ok Sigurbr hvitkollr. FL Hvarf 6lafs

konungs Hakonarsonar. 1388, Fl (1389, A).

Utanferb Bjarnar Einarssonar.

1388 (A, 1389) tok Margrét drottning rikisstjorn i

Noregi ok Danmorku.

1389, Fl; 1388, EG; 1391, A. Tekinn til konungs

yfir allan Noreg, a Eyra bing^ sa mabr er

Eirikr heitir, barn at aldri; gaf lionum kon-

J

) fra [ ra^ f)orlakssiifeina til Grænlands olc soklc J>ar nilbr; korn-

nst allir mcnn i bat; ThorlalcfiSiulen fordreves til (ironlancl og

sank der, men hele Besætningen reddede sig paa Baadcn, F, 1.

2
) Gorbum, Garde, E, G, L. 3

) skip, Skibe, F, /.
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stols Skib forgik; Mandskabet undkom i en Baad
til Gronland som ved et stort Mirakel; mange
dode dog kort derefter. Besætningen af Olafs-

suden, som i den næstforrige Sommer fordreves

dertil, var der i Forveien, samt opholdt sig der

den næstpaafolgende Vinter, hvorefter de med-

toge de sidstankomne fra Landet".

1383, 1 ;
138

1, 2; 1382, 1. Et Skib ankom fra Gron-

land til Norge, som havde ligget der to Vintre

over, og dermed nogle Mænd, som havde reddet

sig fra Thorlakssuden
;
de fortalte Biskop Alfs

Dodsfald, som da var indtruffet for 6 Aar siden100
.

1 385, 3; 1383, 1; 1384, 2. Da dreve 4 Islands-

farere til Gronland; derpaa vare Bjorn Einar-

son og Sigurd Hvidkold; de bleve der 2 Vin-

tre over i god Behold101
.

1387, 2 (1389, 1). Henrik blev viet til Biskop over

Gronland10 '2
. 3 (1385,1; 1386,1). Fire Skibe

kom tik Island, ind i Hvalfjorden103
,
som i 2

Vintre havde opholdt sig paa Gronland. Der-

paa vare Bjorn Einarson og Sigurd Hvidkold.

2. Kong Olaf Hakonson forsvandt 104
. 2 (1389,

l). Bjorn Einarson reisle (fra Island) til Ud-

landet 1".

1388 (1389, 1) kom Dronning Margrete til Regje-

ringen over Danmark og Norge103
.

1389, 2; 1388, 2; 1391, 1. En Mand, som hed-

der Erik, Barn af Alder, blev tagen til Konge

over hele Norge. Hakon Jonson gav ham Kon-

C3*9
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ungsnafn Hakon Jonsson. Var J>essi mabr sagbr

systnrson drottnmgar Margrétar, en fafcir lians

væri i Jjybversku landi. Fannst ollum Noregs-

monnum litit um f>a breytni, ok einkanlega i

skattlondumnn.

1391, A. Kom ut Vigfus Flosason, ok haffei ekki farit

til Roms, sem liann var skyldugr, Jm liann

hafbi tekit lausn allra sinna mala af Henriki

Grænlands biskupi.

1392, AEFI. Sott mikil i ollum Noregi ok mann-

daubi. A. Andabist Pall Grænlcndmgr. E. 0-

fara-ar mikit i skipbrotum ok byrleysum.

1393, AFI. Spurbust ur Noregi mikil tibindi, at

J)ybverskir liofbu komit inn i Bjorgvin um vorit

[i paska viku 1 meb XV III hofubskip af Vismar

ok Rostock, frændr konungs Albrekts, ok koll-

ubu konung Albrekt alian Norveg, en bann

var i fangelsi i Danmorku meb drottningunni ok

Eirikr sonr hans. Foru beir meb bernabi enn

ok gengu upp a fimta daginn eptir, næsta

dag fyrir Jons messu Holabiskups, en bæjar-

menn hrukku vib ok borbust; féll margt manna

af hvorutveggju .... fengu bæjarmenn osigr.

Hofbu J)ybverskir niu hundrub skytta; bét sa

Enis er fyrir b^im var, skyldr Albrekt, annar

liét Mækinborg, einn lierra nainn Albrekt, ok

féll hann i bardaganum, ok var jarbabr inn

at Bræbra(kirkju), ok gjorbi Enis lians utfor

J

) jra [ cP l “* pasta, efter Paaske,
Ff /.



UDDRAG AF DE ISLANDSKE ANNALER. 37

genavnet. Man sagde at denne Mand var Dron-

ning Margretes Sosterson, men al lians Fader var

i Tvdskland. Nordmændene vare overhoved
%/

kun maadelig fornoiede med denne Handling,

dog allermindst Folk i Skatlandene 107
.

1391, Vigfus Floseson ankom til Island, men havde

ikke reist til Rom, hvortil han var forpligtet,

fordi han havde erholdt Absolution for alle de

Sager, i hvilke han var falden, afHenrik, Grøn-

lands Biskop108
.

1392, 3. Heftig Omgangssyge og Folkedod over hele

Norge. Paul Grønlænder dode109
. Et særdeles

uheldigt Aar med Hensyn til Skibbrud110
.

1393, 3. Fra Norge spurgtes de vigtige Tidender,

at de Tydske vare løbne ind i Bergen i Paaske-

ugen 111 med 18 store Krigsskibe af Wismar og

Rostock, samtKong AlbrektsFrænder112

,
og gjor-

de Fordring paa hele Norge for Kong Albrekt,

men han var da, tilligemed hans Son Erik, i

Fængsel hos Dronningen i Danmark. De fore

frem med Hærværk, og gik i Land Torsdagen

efter Jons, Holum Biskops, Dag113
,
men Bymæn-

dene satte sig hurtig til Modværge, og sloges.

Mange faldt paa begge Sider .... Byens Folk

bleve tilsidst overvundne. De Tydske havde 900

Skytter; deres Anfører hed Enis114 og var een af

Albrekts Frænder; en anden Herre hed Mækin-

borg115

,
nærbeslægtet med Albrekt; han faldt

i Slaget og blev jordet inde ved Brodrekirken 116
;

Enis lod hans Begravelse skee med stor Pragt,
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harla sæmilega, en let taka allt annat sitt folk,

pat er fallit hafbi
,

ok' roa met ut a voginn

ok sokkva kar nior .... Jon dam var fyrir

bæjarmonnum, pvi at lianri var féhirbir ok

dagbi harbla karlmannliga ok varb fångabr af

J)ybverskum ok særbr til olifis .... flessir féllu

af landsmonnum : Heinrikr Åslåksson, hann

bar merki peirra ok barbist ågæta vel; var

hann skotinn i andlitib ok ut um linakkann,

er hann lypti fra blikinu sakir hita, ok var

på mjok uti bardaginn. Ivar treyja .... ok

fjoldi manns annat nær . . . Hét så Eirik
,

er

skaut Mækinborg, norbrfaramabr. Varb par

bit mesta mannfall. Gjorbu enir pj'bversku

menn par hit mesta hervirki bæbi i rånum

ok manndrapum. Sva roskubu keir bæbi kirkna-

rétt sem kvenna; ræntu allar kirkjur um by-,

inn, ok toku allt pat er fémætt var 1 .... flat

sem keir komust eigi meb, soktu keir i s jafar-

djup; hofbu brott skip ok akkeri sem peii*

komust meb, utan Langbein, akkerit er Olafr

konungr hefir ått; pat gåtu keir hvergi ur

stab lirært. Let lierra Enis sverja landit Al-

brekt ef liann væri réttr konungr; svoru kessir

menn .... Fengu margir menn orkyml ok

stor sår, på eigi felli, ok liofbu dugat harla

vel, sem f)6rbr bjarki, Eirikr spabfdtr .... Settu

keir pybverska yfir konungsgarbinn i Bjorgyn,

ok sigldu burt innan åtta daga.

*) ok brcndu byinn i Bjorgvin, og brændte Staden Bergen
, till, F, I.
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men han lod alle sine Folk, der vare faldne,

bringe i Baade og fore dem ud paa Vaagen,

hvor de bleve nedsænkede... Jon Dame var,

som Skatmester, Bymændenes Anforer, og viste

stor Tapperhed, men blev af de Tydske dodelig

saaret og tagen til Fange. Disse faldt af Landets

Indbyggere: Henrik Aslakson; han bar deres

Banner, og forsvarede sig særdeles tappert; han

blev skudt gjennem Ansigtet og Nakken, i det

han skjod Viziret op formedelst Hede; da var

Træfningen mesteudeels forbi; Ivar Treya...

og en Mængde andre . . . næsten .... Den Mand
hed Erik, en Nordfarer, som skjod Mækinborg.

Der faldt mange Folk. De Tydske udovede der

et forfærdeligt Hærværk, baade ved Ran og

Manddrab. De udplyndrede alle Kirker i Byen,

og borttoge alt hvad der var af nogen Værdi.

Hvad de ikke kunde bringe med sig, nedsæn-

kede de i Havets Dyb
;
de medtoge ogsaa alle

de Skibe og Ankre, som de kunde overkomme,

undtagen Langbeenankeret, som Kong Olaf hav-

de eiet; det kunde de ikke engang rokke. Hcit

Enis tog Hyldingsed af adskillige til Albrekt som

Landets rette Konge; disse Mænd aflagde Eden

. . .

.

(I Træfningen) havde mange faaet svære

Beskadigelser og store Saar, endskjont de ikke

faldt, og havde holdt sig tappert, som Thord

Bjarke, Erik Spadfod .... De satte Tydske (Be-

falingsmænd) over Kongsgaarden i Bergen, og

seilede bort efter 8 Dages Forlob.
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1406, EG; 1405, L. f)etta ar foru J>eir til Græn-

lands f)orsteinn Heliningsson
,
Snorri Torfason

ok f)orgrimr Solfason å einu skipi; létu J>eir

ut af Noregi ok ætlabu til Islands; voru f>eir

i Grænlandi IV vetur.

1407, EG; 1406, L. Var hrendr einn mabr i Græn-

landi er Kolgrimr liét, fyrir f>a sok at hann

la eina manns kvinnu er Steinunn 1

hét, dottur

Hrafns logmanns, er lézt i skribunni norbr i

Launguhlib; atti liana J)orgrimr Solfason.

Fékk Kolgrimr hennar vilja meb svarta kvonstr";

var hann siban hrendr eptir domi
;
var kvinn-

an ok siban aldrei meb jafnri sinnu ok abr, ok

deybi f>ar liti il sibar.

1410, EG; 1408, L. Brubkaup Gisla Andresar-

sonar ok Gubrunar Styrsdottur; var J>a Snorri

Torfason, bondi hennar, lifandi, ok liafbi verit

fjogur ar a Grænlandi. J)etta ar sigklu peir

burt af Grænlandi J)orsteinn Helmingsson ok

J)orgrimr Solfason ok Snorri Torfason ok abrir

peirra skipmenn til Noregs.

1411, (1413, EG). Braut Islandsfar litit fyrir Sib-

unni, ok varb mannbjorg, en tapabist mestr

hluti gotsins; har kom ut Snorri Torfason.

Reib Gubrun Styrsdottir, kona hans, a hans

fund; hann tok lienni meb blibskap. L. 1408

Tok Snorri aptr konu sina, ok voru litla stund

asamt abr liann andabist, en hun giptist ha

aptr Gisla.

M Sigrifer, L. 2
) konslr, G; lconstum, Kunster, L.
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1406, 2; 1405, 1. Dette Aar kom til Gronland

Thorsten! Helmingson, Snorre Torfeson og Thor-

jr grim Solveson 117 paa samme Skib; de seilede ud

fra Norge og agtede sig til Island. De opholdt

sig 4 Vintre paa Gronland.

1407, 2; 1406, 1. En Mand paa Gronland, som

hed Kolgrim, blev brændt der for den Gjerning,

at ban besov en Mands Hustru som bed Steinun,

en Datter af Laugmand Rafn
,
som omkom i

1 Fjeldskredet paa Langelid 118

;
da var hun gift

ji medThorgrim Solveson. Kolgrim119 lokkede hen-

de med den sorte Konst; ban blev derpåa brændt

efter Dom; siden var Konen aldrig, som forhen,

I

ved sin fulde Forstand, og dode kort derefter.

1410, 2; 1408, 1. Gisle Andreasons 120 og Gudrun

Styrsdatters Bryllup holdtes; da var hendes

\ Mand, Snorre Torfeson, endnu levende, og hav-

de været 4 Aar paa Gronland. Dette Aar seilede

Thorstein Helmingson, Thorgrim Solveson og

Snorre Torfeson fra Gronland til Norge, tillige-

med deres ovrige Skibsfolk.

1411, 1; 1413, 2. En lille Islandsfarer forliiste ved

Sida; Folkene bleve reddede, men en Deel af

Godset tabtes. Med den kom Snorre Torfe-
m

> son tilbage. Gudrun Styrsdatter, hans (forrige)

Kone, red derhen for at tale med ham; han

tog meget kjærlig mod hende. 1. Snorre tog

sin Kone til sig paa ny, men de levede kun

sammen en kort Tid, indtil han dode 1 " 1

,
men da

giftedes hun ig'jen med (den ovennævnte) Gisle.

!j
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1412, EG (1410, L). Kom engi frétt af Noregi til

Islands. Å J>essum tima andafeist fru Margrét

Valdimarsdottir drottnmg; helt hun sinni rikis-

stjorn til daubadags yfir Danmorku, Noregi ok

Sviariki; L. hafbi hun abr kjoril Eirik i sinn

stab, systurson sinn.

ANMÆRKNINGER.
1

)
Are Frode henfører i sine Scliedæ Grønlands Bebyg-

gelse til det 14de eller 15de Aar, for Christendommen blev

ved Lov indfort paa Island, altsaa til 986 eller 985. Saa-

vel Landnama, som Erik den Rodes og Olaf Tryggvesons

Sagaer henføre denne Begivenhed til det sidstnævnte Aar.

Imidlertid maa man efter andre angivne Data antage 9S6

for det sandsynligste Aar; jfr. ovenfor I, 170—173, 178

—

79, 189, 206—207. II, 222—24. Da nu den historiske

Rigtighed af denne Tidsbestemmelse maa antages som vis,

have vi ikke i Texten anført følgende upaalidelige Beretninger

nemlig: H. uGronlands Opdagelse” (Grænlands fundr) 808,

samt L. ^Grønlands Beboelse fra Island” (lygåist Gram

-

land af islandi) 970 (hvor dog mulig Gunbjornskjærene

menes; see ovenfor I, 71 o. f.). Jfr. Indledningen til Afde-

lingen XXVIII angaaende forskjellige andre Angivelser om

Gronlands Beboelse i disse og end ældre Tidslob.

2
) Det er upaatvivleligt at den Biskop Erik menes lier

som ellers 1121 siges at have draget ud for at opsoge Vin-

land (i Amerika)
;
dog er det uvist om denne hans Reise

1112 blot har gjeldt Grønland. Dette kan maaskee antages

for sandsynligt, og at han altsaa har opholdt sig 9 Aar i

Grbnland, mulig efter Overeenskomst med Høvdingerne

og Præsterne (som et Slags Provst eller Kirke-Visitator) uden

egentlig Bemyndigelse af Pave eller Erkebiskop, endskjont

Biskopstitelen baade kan være bleven brugt af ham selv og

tillagt ham af andre. I det gamle Skrift Rhnbegla (Kjo-

benhavn 1780, 4 S. 320) kaldes han den første Biskop i
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1412, 2; 1410, 1. Kom ingen Efterretninger fra

Norge til Island 122
. Paa denne Tid dode Dron-

ning Fru Margrete, Valdemars Datter; hun

liaandhævede lige til sin Doel sin Regjering over

Danmark, Norge og Sverrig. 1. Forhen havde

hun valgt i sit Sted sin Sosterson Erik.^^^ ^———i ^^~ * 11
' - m mm i ^ M ~

Gronland, og navnlig til Garde. Ellers vide vi intet om
denne Biskop Erik, med Undtagelse af det i Indledningen

(ovenfor S. 1—2) af Landnama anførte. Der berettes ellers

at han var en Sønnesøn af Birning, en Son af Gnup, (Sosterson

til den berdmte Hørd, de saakaldte Holmverjers AnfOrer), og

nedstammede fra den christne Landnamsmand Orlyg af Esju-

berg og hans Son Valthjof af Medalfell, som udregnede

deres Herkomst fra Sogns gamle Hersere i Norge. See

ellers Rafns Antiqvitates Arnericanæ
, S. 258—59, 261

—

62, 452—53 samt Mønters Kirchengesch. Yon Danem. und

Norvegen 1 Th. S. 562—63, hvor dog en ældre formeentlig

Missionsreise til Vinland 1054 af en irsk Biskop John eller

Johannes, kun heroer paa en aabenbar Misforstaaelse af

Hungurvaka S. 31, da Vindland der betyder aVenctørnes

Land”. Selv Torfæus har feilet paa en lignende Maade;

det hele er udforligt oplyst i Antiqvitates Americanæ

S. 461—62. Ogsaa Langebek nævner vor Erik som Grøn-

lands forste Biskop i lians Series Episcoporwn Grænlandiæ

,

Script. Iler. Dan. medii ævi T. II. p. 126.

3
) See ovenfor Anm. 2. Biskop Eriks her forekommende

Tilnavn Vpsi er ellers egentlig Benævnelsen for en Fisk,

gadus virens
,
der kaldes Sei eller Graasei, afbildet i Eggert

Olafsens Rcise gjennem Island Tab. XXV. Bjørn fra Skardsaa

har i sine Grønlandsannaler Aaret 1122 som et Slags Mid-

deltal for Biskop Eriks Reise til Vinland.

4
) Om eller hvor Erik da blev viet til Biskop, er os el-

lers ubekjendt (jfr. Anm. 2J. Var det maaske baade over

Gronland og Vinland, eller tildeels in partibus injidelium
,
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d.e. hedenske eller halvhedenske Lande, hvis Indbyggere han

paa sin da forestaaende Reise agtede at omvende? Til Bi-

skop kunde han da ellers neppe vies paa lovlig Maade,

nærmere end i Lund, hvor et Erkebispesæde for de tre

nordiske Riger med deres Bilande allerede var blevet op-

rettet 1104; herimod protesterede dog Erkebiskoppen af

Hamborg
,
som vedblev at tilegne sig den tabte Myndighed

det hele Aarhundrede igjennem, efter hvad der nærmere

vil blive oplyst i vor diplomatiske Samling. Det er da mu-

ligt, at han, i Kraft deraf, og for at udvide sit virkelige

Herredomme til nyomvendte Folk, har viet denne Gron-

landsk-Vinlandske Biskop Erik. At Vinland og dets lykke-

lige Clima da var vel kjendt i Hamborg, er klart af Adam

af Bremens Værker.

5) See ovenfor II, 672—73, 676, 682—85. I Rimbeg-

las Fortegnelse over Grønlands Biskopper S. 320 siges denne

Biskop at have været den anden sammesteds og kaldes

(urigtig) Harald istedenfor Arnald.

6
) Herom kunne vi henvise til nærværende Værk II,

696—97, 721—22, 710—711, 716—717, 722—23.

**) Bjørn fra Skardsaa har her Aarstallet 1149.

°) See ovenfor II, 672—673.

<J

) Jfr. ovenfor II, 758—759. Biskop Thorlacius anfører

i hans chronologiske Optegnelser over Gronlands Historie,

at et grønlandsk Skib forliiste ved Island 1177, hvorom vi

ellers intet vide; jfr. Anm. 11. Bjorn Jonsens Gronlands

Annaler bemærke ogsaa udtrykkelig at Gronlandsfarere ved

Island ommeldes forste Gang (saaledes) i det af os oven-

anførte Aar.

10
) Det kan vel være at Biskop Jon Knud, efter at have

opholdt sig 36 Aar i Grønland, har villet see sig om og

derfor draget hjem til Norge, da det Skib, hvormed han var,

kan have anløbet Island, men kun opholdt sig der i en kort

Tid. Jfr. Anm. 10.

n) See ovenfor II, 760—761. Af Sturlunga Sagas og
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Annalernes Udtryk lader det til at Biskop Jon Knud er dod

i Norge. Jfr. Anm. 9. Denne Biskop gives i Rimbegla

1. c. det rimeligviis kun ved en feilagtig Læsning fremkomne
Tilnavn Knare eller Krare

,
ellers kaldes han undertiden

Jon den Forste (Jon hinn fyrri). Biskop Thorlacius ansæt-

ter (1. c.) hans Dodsfald, vistnok meget urigtig, til 1177;
jfr. Anm. 9.

12
) Her handles om Jon den Anden (hinn sfS'art) og-

saa kaldet Srerrisfostri eller Sverrers Fosterson. See

ovenfor II, 760—761, 763.

l3
D O^et seymi maa vel her snarest oversættes paa

denne Maade, endskjont Islænderne, ved det betegne alskens

Syegarn af animalsk Oprindelse overhoved, især dog do

storre Huusdyrs Sener, som af Almuen bruges til Læders og

Skotois Syning. De nærværende Gronlændere have over-

hoved intet andet Syegarn end Sener af Hvalfiske eller

vilde Dyr, som ogsaa anvendes til deres Fartoiers Skind-

beklædning eller Overtræk. Her er dog vel især Talen om
Fiskebeen (eller Hvalfiskebarder)

,
som de paa Vestkysten

anvende paa folgende Maade: „Deres stOrste Fartoier kal-

des Konebaade (undertiden 9 Favne lange), sammensættes

af lette Lægter
,

tilbindes med Fiskebeen og overdrages

med Sælskind; Bjelker, Stolper og Bænke ere ikke gjorte

fast med Jernnagler, som let kunne ruste og gnave Huller

i Skindet, men tildeels med Trænagler og overalt til-

bundne med Fiskebeen Crantz Beschr. von Gronland,

1 Th. S. 197. Jfr. Anm. 15. En vidtldftigere, med Af-

bildninger oplyst Forklaring findes i Graahs Opdagelsesrejse,

S. 31—33. PI. 1, 2.

14
) Jfr. nærværende Værks II, 754—55, (jfr. 762—63

hvor Asmunds Tilnavn Kastanrasti eller Kastandrasti ef-

ter vor Mening findes rigtigst skrevet).
15

) Vi have allerede ovenfor, 11,239, yttret den Mening,
af Finsboder (Finnbi&ir eller Finsbuåir) laa paa Gronlands

Ostkyst. Saavidt vi vide, fandtes der ingen Skrællinger eller
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Eskimoer paa Vestkysten i det 12te Aarhundrede
;
derimod

have dø vel da, og rimeligviis i stbrre Mængde end i det Ilte

(see ovenfor II, 100—101, 108—109, 199, 203—207)
••

opholdt sig paa Ostkysten. Det bliver derfor sandsynligt at

Asmund Kastanraste tildeels har lært sin Skibsbygnings- eller
••

lleparationsmaade af Ostkystens Eksimoer eller vilde Ind-

vaanere. Bjørn Jonsen forandrer, vist nok blot ved en me-

get uheldig Conjeetur, Finnsbu&ir til Finnmark eller Fin- 1

marken QMsc. AM, 768, 4to).

1C
) Bjorn Jonsens nyere Grønlandske Annaler, i egentlig-

ste Forstand (d. e. nemlig hans særskilte korte chronologiske

Optegnelser)
,
som ere grundede paa de ældre, men neppe

indeholde noget, fra ægte Kilde, som ellers er ubekjendt,
1

tillægge her: fiorldkr,
Brandr ok Jan

,
Thorlak (af Skal-

liolt) Brand (af Holum) og Jon (af Grønland). Herved

menes Biskop Jon den Anden, hvis Fartdi da, paa hans
••

første Reise fra Norge til Grohland, anløb Ostfjordene i Is-

land
,
hvor han opholdt sig til Vinterens Udlob 1190. See

Uddraget af Gudmund den Godes Saga her ovenfor II,

760—763. Hertil sigter vistnok de gamle Annalers egen
*

Bemærkning ved Aarstallet 1202. See ellers Anm. 12, 19.

• 1T
) Jfr. ovenfor II, 762—763.

18
) Originalens Udtryk fundr cr meget tvetydigt, da det

almindelig betyder 1) et Fund, Finding, 2) En Opdagelse,
I

(især af et nyt Land). 3) et Mode eller Sammenkomst

og 4) en Træfning o. s. v. Udtrykket i O viser aabenbart

at Forfatteren her har tillagt Ordet den under 2 anførte
• •

Betydning. Talen maa da her være om Oster-Grønlands

sydlige eller sydostlige Kyststrækning, kaldet Svalbard eller »

Svalbardi
,

f. Ex. i Landnama 1ste Bogs 1ste Kap. En Deel

af denne Kyststrækning er i vore Dage blevet beskrevet af

Scoresby. Herom mere paa sine Steder i det fblgende.

lft
) Denne Efterretning have vi ikke kunnet finde i no-

gen af Membranerne, men kun i en nyere Afskrift (E).

Vi kunne heller ikke antage den for rigtig, da der ingen

t

1
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Biskop var i Skalholts Stift i det heromhandlede Aar (1194).

Jfr. Anm. 16 og 22.

20
) Denne Hermund Kodranson havde selv været i Gron-

land
, og ham skylde vi formodentlig adskillige vigtige Un-

derretninger om dets Historie; see ovenfor II, 674—675,

692—93, 718—719.
21

) See dette Værks II, 754—761. Jfr. herovenfor Va-

rianttillægget S. 8, som tildeels viser denne mærkelige Præsts

Forhold til Holums beromte Biskop Gudmund, kaldet den

Gode, hans Brodersiin.

22
) Jfr. Anm. 16 og 19. See ellers ovenfor II, 764—65.

Schacht bemærker til dette Aar at to gronlandske Skibe

da forliiste ved Island.

23
) See ovenfor II, 764—66.

24
) Disse to Skibes Eiere have rimeligviis været norske

Kjobmænd; om dem have vi ellers ingen Oplysninger kun-

net finde; jfr. Aarstallet 1212.
25

) Denne Biskop kaldes i Rimbegla 1. c. Jon smirill

(ellers en Benævnelse for Spurvehogen eller falco lanarius').

26
) Denne Biskop Helge var efter Gudmund den Godes

Saga en Son af den norske eller gronlandske Kjobmand

og Skibsforer Ogmund Rafakol
;

see ovenfor II
,
756—58.

At Biskoppen selv i nogen Tid har opholdt sig i Island,

erfares af Anhanget til Landnama, 1. c. S. 785—787.
27

) Denne Biskop Nicolaus kjende vi ellers ikke (uden

forsaavidt at han, i samme Orden, nævnes i Rimbegla)

med mindre han skulde have været den Erkedegn i Bergen

af samme Navn, som var nærværende der ved Forliget

mellem Kong Hakon Hakonson og Hertug Skule i Aaret 1223.

Bjorn Jonsen ansatte, uden nogen os bekjendt Grund, hans

Vielse til 1240.

20
) Om Biskop Olafs Herkomst og foregaaende Levnet

vide vi ligesaalidet; dog nævnes han ligeledes, efter samme
Orden, i Rimbegla 1. c.

29
) Det blev ham overdraget af Kong Hakon, at formaae
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Grønlænderne til at underkaste sig Norges Krone, i Anled-

ning af Legaten Cardinal Vilhelms Erklæring paa Pavens

Vegne, at det var uvedbørligt, at Island, (og da vist ogsaa

tillige Grønland), ikke vare undergivne en Konges Over-

herredømme
;
see ovenfor S. II

,
774—777. Bjørn Jonsens

Annaler ansætte Grønlændernes Hylding af Norges Konge

til 1261.

30
) Jfr. nærværende Værks II, 782—86.

31
) See her ovenfor II, 784—785.

3

2

) Bjørn Jonsen fra Skardsaa beretter i hans Grønlandske

Annaler, at der endnu i hans Dage pleiede af og til at op-

drive af Søen ved Hitarnes (Myresyssel og Vesteramtet) i

Island en Deel af de Hvalrostænder, der forhen havde hørt

til Lasten af et stort grønlandsk Skib, (tilhørende Biskop-

pen af Garde)
,
som forløste der ved Kysten i Aaret 1266.

Præsten Nicolaus Narfesøn, som da boede paa Hitarnes

(henved eller førend 1604) ,
havde forsikkret Bjørn Jonsen,

at han selv undertiden havde fundet bemeldte Hvalrostæn-

der, forsynede med røde Mærker i de saakaldte Maalruner

(
'mdlrvnir) ,

hvorved Tændernes (samt mulig ogsaa Nar-

hvalshornenes) forskjellige Størrelse og Beskaffenhed (som

Handelsvare) tilkjendegaves. Man undredes mest over Va-

righeden af den røde Farve, som henved Aarhundreders

Omtumling af Bølgerne ikke havde kunnet udslette. Jfr.

Antiqvit. Americ . S. 269—270, hvor det hele hertil ho-

rende Sted af Originalen er indført. Der bemærkes end-

videre at der ved Hitarnes er et Skjær eller Grund, jevn-

lig underkastet Havets Brænding
,
kaldet Biskupsbotfi, fordi

den grønlandske Biskops Skib forliiste der, samt at en Dam
i Nærheden af Stranden da ogsaa kaldtes Lilatjorn

,
Lig-

dammen, fordi de Druknedes af Søen opdrevne Legemer

efter hin Stranding vare bievne vaskede deri. Biskop Th.

Thorlacius har i sit uudgivne Skrift om Grønland læst Nav-
$

net paa Strandingsstedet feilagtig, nemlig Hvitdrnes iste-

denfor Hitarnes og kalder det istlnnus orientalis Islandiæ,
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en Landtunge i det ostlige Island (formodentlig dog ved

Udldbet af den store Elv Hvitd eller Olvesa ,
som almin-

deligst regnes til Sonderlandet), hvor han siger at de saa-

kaldte Hvaltænder (rlentes balæuæ), rettere Hvalrostænder,

af og til drive op; — dette kan mulig have passet til

Ilvitårnes
,

formedelst et ellers ubekjendt Forliis af en

Grdnlandsfarer i ældre Tider; det kan og vel være at en

fra Spitsbergen og de tilgrændsende Farvande tilbageven-

dende Hvalfanger i nyere Tider er sjunket eller forliist i

Nærheden af denne for Sofarende farlige Kyst. Thorlacius

knytter hertil en Beretning om Biskop Amalds af Traditionen

foregivne Stranding her m. m.
,
som mangler al historisk

Grund; kun skal lier og findes en biskupsbodi, men det

maa bemærkes derved, at Biskopperne fra Skalholt meget

tit indskibede eller udskibede sig paa det her liggende Han-
• •

delssted Eyrar, senere Eyrarbakki eller Orebak, som den

nærmeste og for dem beleiligste Havn, saa at hiint Skjær,

ved een eller anden dermed sammenhængende Hændelse,

kan have faaet en saadan Benævnelse.

33
) Man seer heraf, at Biskop Olaf har reist til Norge

1267; dersom det nysommcldte store Skib med dets kost-

bare Ladning har tilhort ham
,
er det sandsynligt at Efter-

retningen om dets Forliis og Bestræbelse for saavidt muligt

at formindske den derved foraarsagede Skade, har foranle-

diget denne hans Reisc, paa hvilken han og sees at have

opholdt sig hele 4 Aar, formodentlig i Norge.

34) Jfr. ovenfor 11
,
788—789.

3 5) Disse Præster vare Sbnner af Helge Lambkars Son,

i Forstningen særdeles hoit anskrevne hos Hierarchiets kraf-

tige Udbreder i Island, Biskop Arne Thorlaksdn til Skalholt;

Thorvald var i lang Tid een af hans ivrigste Tilhængere,

og blev af ham beskikket til det gode Kald Holt i Onun-

darfjorden
,

og tillige til Provst over Vestfjorden. Derfra

blev han dog fordrevet 1284 i Kong Erik Præstehaders Navn,

Grdnlnnds historiske Mindesmærker, 3 Bind. (4)
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af Laugmand Rafn Oddson
,
Biskoppens heftigste Modstan-

der. Det samme Efteraar maa Præsten Thorvald og hans

Broder have reist fra Island til Norge, men tilbage 1285,

da de rimeligviis af Modvind ere bievne fordrevne saa langt

vester paa, at de kom til det ubekjendte Land; de kom

dog til Island i Efteraaret, og da overdrog Biskop Arne Thor-

vald paa ny det ovennævnte Kald og Provstedomme. Snart

efter kom Thorvald — fordi han havde indgaaet et nod-

tvunget Forlig — i vidtloftige Stridigheder med Biskop-

pens heftigste Modstander Laugmand Rafn Oddson. Des-

uden nægtede Thorvald, som da forfulgtes af Biskoppen

med Gjeldsfordringer, tildeels for anden Mand, af en aldeles

privat Beskaffenhed
,

at udlevere til en vis Njal, efter Bi-

skoppens Kjendelse, et meget kostbart Narhvalshorn af meer

end 4 Alens Længde, hvilket Thorvald havde erholdt af en

Bonde i Vestfjordene. Thorvald blev meget misfornoiet her-

over, og foregav siden at han havde skjenket Kong Erik

det omtvistede Klenodie. Fra Biskoppens ivrigste Tilhæn-

ger blev han saaledes hans aabenbare Fjende. Derom haves

udfdrlige Efterretninger i Biskop Arnes Saga (i hvis trykte Ud-

gave Navnet paa et Par Steder urigtig skrives po/ vardr), men

ingen angaaende den her omhandlede Opdagelsesreise. Der-

imod erfare vi af den, at Thorvald (efter Adelbrands Dod) reiste

fra Norge til Island baade 1289 og 1291, paa hvilken sidste

Reise han dtide i et Anfald af Raseri. Det af ham og hans

Broder opdagede nye Land er formodentlig det nu saakaldte

Newfoundland eller Terreneuve, gjenfundet 1497 af Seba-

stian Gabot, som allerede i 1495 havde udvirket Tilladelse

hos Kongen af Danmark for Kjobmændene i Bristoi til at

handle paa Island. See herom Antiqvitates Americanæ S. 451
—452. Der bemærker Rafn, at Cabot, ved Hjelp af denne

engelske Fart til Island
,

vel kan have faaet Efterretninger

derfra om den gamle Opdagelse af Nfjaland eller Nj-

fundnaland , som saaledes atter kan have faaet sit ældste

europæiske Navn.
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36
) Diineyjar have uden Tvivl erholdt Navnet af den

megen Dun, som en stor Mængde Havfugle der havde efter-
••

ladt sig. Tvende Oer i Nærheden af Newfoundland, Bac-

calao og Penguin, ere især bekjendte for selvsamme Beskaf-

fenhed, og ere da mulig de samme som de her ommeldte.

See Bafns Bemærkninger herom paa det sidstanfiirte Sted.

3
'O Her menes uden Tvivl den ene af Nylands forste

Opdagere; see Anm. 35.

38
) Jfr. de ovenanforte hertil horende Efterretninger (af

Biskop Arnes Saga) II, 7SS—791.

3 9
) I den endnu utrykte Saga om Biskop Laurentius til

Holum forekomme Beretninger herom til Aarene 1289 og

1290 i de selvsamme Udtryk. Bjorn Johnsen opgiver det

forste Aarstal som 1288 ;
— begge Steder af Sagaen ere

meddeelte, efter den Arnæmagnæanske Membran 180 b,

Folio, i Antiqvitates Americanæ S. 459.

- 40
) Nogle Exemplarer tillægge: Julenat eller Juleaften,

men andre henfore denne Tidsbestemmelse til den Ildebrand

i Trondhjem (Nidaros), hvori Erkebiskoppens Pallads op-

brændte. Hvor Lande-Rolf dode, bemærkes ikke
;
dog synes

det efter Sammenhængen at være skeet i Norge eller et

andet Land end Island. Gebhardi og hans danske Over-

sætter udlade sig saaledes om Rolfs Bedrifter: uEn Mærk-

værdighed i Kong Eriks Tidsalder er Opdagelsen af en ny

americansk nordlig Strandbredde, hvilken en Islænder (?)

ved Navn Rolf 1258 (12S5?) allerførst opdagede og fra

1289 af indtil sin Dbd 1295 beboede og sogte at bebygge.”

(Norges Historie, 2 Bind, omarbeidet og forbedret af For-

fatteren, oversat ved Heilmann, Kbhavn 1778, 2 B. S. 61;

jfr. Origin. i Allgem. Weltgesch. XXXII, 227).

41
) Efter Rimbegla 1. c. synes en vis Bohin at have

fulgt Thord i Bispeembedet, hvilket denne da, efter at have

forestaaet det i 22 Aar, rnaatte have frasagt sig, men vi

have Grund til at tvivle herom, endskjdnt Annalerne ikke

(4#)
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melde noget om hans Tilbagereise til Grbnland, og vi af

Diplomerne see at han 1311 har opholdt sig i Bergen; jfr.

næstfølgende Anmærkning. Da Bokki heller ikke er noget

bekjendt mandligt Egennavn, men vel et Epithet, der for-

dum antydede en Mand som baade var stor i Sind og Skind,

er det sandsynligt at vi her have et ellers ubekjendt Til-

navn for Biskop Thord, og at de to Ord folgelig bor læses

saaledes : fiér'dr bokki. Det er i al Fald muligt at en Bokke

i Tilords lange Fraværelse har forestaaet Bispeembedet paa

Gronland som Officialis.

4 2} I Biskop Laurentius’s Saga ommeldes ogsaa Biskop

Arnes Reise til Grbnland.

43
) Det synes saaledes rimcligst, at Arne blev viet til

Biskop som Thords umiddelbare Efterfølger; jfr. Anm. 41.

44
) Der have vel til forskjellige Tider gaaet usandfærdige

Rygter i Norge om Biskop Arnes Dødsfald, — da Th. Thor-

lacius anfører dette ved 1325, men Bjørn Johnsen ved 1328,

efter nu ubekjendte Kilder. Biskop Arne nævnes i Rimbegla

1. c. som Bokkes (eller Thord Bokkes) Eftermand. Ved det
%

her ommeldte Aar harSchacht en ellers ubekjendt Efterretning

om en vis Thord Egilsøns Reise til Grønland og heldige

* Tilbagekomst derfra (Thorderus Egilssonius in Groenlandiam

navigavit et felicibus auspiciis rediit). Skulde da denne Mand

have gjendrevet det falske Rygte om Biskop Arnes Dod?
45

) Formodentlig til Bergen i Norge.

4G
) Dette er, saavidt vi vide, den sidste Ommeldelse af

Nordmændenes gamle Reiser til America (hvilket de havde

kjendt i henved 450 Aar) kun 144 Aar før Columbus’s be-

rømte Gjenopdagelse af den nye Verden. Jfr. Antiqvitates

Americanæ S. 453.

4T
) Den her ommeldte Jon Guttormson var en paa den

Tid bekjendt islandsk Høvding af en rig og anseet Slægt,

men berygtet for uroligt Sindelag og voldsomme Handlin-

ger. 1 Norge fik han ikke alene Straflen eftergivet, og

erhvervede sig ikke blot den omsogte Benaadning, men

/
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ogsaa Kongens virkelige Naade. Fra 1357 til 1360 deeltog

han, med 3 andre, de herefter forekommende Thorstein

Eyolfson og Andreas Gislason samt Arne Tilordstin, i Lan-

dets Overbestyrelse, og var tillige Laugmand for Nord- og

Vesterlandet; men 1360 kom han i en saa heftig Strid med
den sidstnævnte, at et blodigt Slag holdtes mellem dem og

deres Tilhængere paa det almindelige Landsthing. Da Jon

Guttormstin derefter vilde begive sig paa en Embedsreise, i
••

Ofjorden, havde en Flok af 300 væbnede Mænd der sam-

let sig imod ham, hvorfor han ntidtes til at tage Flugten.

Snart samlede han dog igjen Kræfter, ved at forene sig

med den i samme Aar fra Norge ankomne nye Htivedsmand

over Landet Smid Andresstin (Smidr Andressoli) ,
som vel

i Ftirstningen hjalp hans Uven, Arne Thords'tin
,
men snart

ophidsedes saaledes mod denne af Jon, at Smid 1361 tog

Arne til Fange og lod ham offentlig henrette til Straf for

et lignende formeentligt Justitsmord, medens han var en af

Landets Overbefalingsmænd (see herefter Anm. 72). At han

reiste bort med Grtinlænderne (uden Tvivl dem, som siges

i 1347 at være komne fra Markland til Island) viser, jevn-

ftirt med den her om meldte Dom, at de agtede sig til Norge,

hvor de grtinlandske Ivjtibmænd vel have solgt en Deel af de

medbragte americanske Varer. At Rygtet herom ikke ud-

bredtes videre, er rimeligviis blevet foraarsaget af den 1348

allerede i England og flere Lande rasende sorte Dtid, som kort

efter ogsaa kom til Norge, efter et Exemplar af disse An-

naler ligesom og efter Holberg og Gebhardi, i det samme

Aar, hvilket vi dog i Medhold af de vigtigste Annaler lier

ikke antage, men i det ftilgende. Disse vore Annaler (F 1)

ommelde dens Rasen i England 1348 med disse Ord: uMann-

fall 6g urligt i Englandi
,
svd at tvd hundrud Jnisuiida

datt ni5r,
d. e. uEn frygtelig Folkedtid i England, saa at

200,000 styrtede.” Efter FHI grasserede Kopperne i

samme Aar i Island, og bortrykkede mange Mennesker.
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4B
) Nu kaldet Shetland eller Shetlandsøerne, da tilhø-

rende Norge; jfr. Anm. 55.

49
) Her menes rimeligviis Ægypten, ofte de pestagtige

Sygdommes første Hjemsted. Efter Chinas Historieskrivere

opkom denne Pest først der Aar 1334 efter Sprængningen

af en Meteorkugle
,
som faldt ned fra Himmelen samt ud-

bredte en utaalelig Stank og ondartede Dunster, som for-

tykkede Luften og frembragte giftige Insecter, lieed kvæ-

lende Taage o. s. v. Som hekjendt opkom den asiatiske

Cholerapest i vore Dage ved meget stærk Hede i en af

Bengalens usunde sumpige Dale.

50
) Da residerede Paverne i Avignon i Frankrige.

61
) Efter vore Annaler begyndte den at rase i England

1348 ;
see Anm. 47.

62
) Londons Befolkning i ovenmeldte Aar var sikkerlig

ulige mindre end i det 18de Aarhundrede, men dog vistnok

meget større end den i Nordens største Stæder.

B 3
) Nyere Efterretninger have meget forstørret dette Fol-

ketab, saavel lier som i Danmark, hvor Pesten først siges

at være kommen til Jylland 1350. Dog er det vel muligt,

at det i visse, især afsidesliggende, Egne bar været ufor-

holdsmæssig stort, f. Ex. i Justedalen i Norge og paa de

jydske Heder.

54
) Da var de Geistliges og ligeledes Kirkernes Antal,

især i store Stæder, ulige større end efter Reformationen.
••

5 r0 Baade Orkenøerne ( Orhneyjar,x\\i Orhiey ) og Syder-

øerne iSu'Sreijjar, gi. Engl. Sodor) ellers kaldte Hebriderne
• •

eller de vestlige Oer (JVestern Islands) hørte da til det nor-

ske Rige, men nu til Skotland; jfr. Anm. 48.

56
) Denne Skildring af den berygtede sorte Pest er saa

meget mærkeligere, som den uden Tvivl hidrører fra Oien-

vidner, optegnet samtidig med selve Sygdommen. De
sydlige Landes Historieskrivere skildre den som inflamma-

torisk, i Modsætning til den almindelige orientalske Pest,

som er den mest dræbende Art af Typhus eller Forraad-
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nelsesfeber. Efter Hvidtfeld bortrev den forst smaae Bdrn,

siden de mere Voxne, endelig midaldrende Folk og tilsidst

de Ældste. I Frankrige kaldtes denne Pest mort blea
,

i

Danmark den sorte Dod ,
i Norge Digerdoden (den store

Pest).

5 ?) Skibet Thorlakssuden tilhorte Skalholts Bispestol og

pleiede aarlig at seile til Norge med Handelsvarer, for hvilke

Biskoppens og Skolens Fornodenheder indkjobtes. Saaledes

er dette Skib kommet til Norge 1347, men kunde ikke seile

tilbage forend 1351. Dette Skib (føg formodentlig liere efter

hinanden af samme Beskaffenhed) er rimeligviis blevet op-

kaldt efter den hellige Biskop Thorlak; see ovenfor II, 767

o. f. Jfr. Anm. 100.

58
) Af den Aarsag at intet Skib i 2 hele Aar kom fra

Norge, eller overhoved fra Udlandet, til Island, — og da

vistnok heller ikke til Gronland af den selvsamme Aarsag.

I Forerindringen have vi dog omhandlet det af agtværdige

Historikere længe udspredte Foregivende, at den sorte Dod

havde raset stærkt baade i Island og Gronland, ja endog

været en umiddelbar Aarsag til den gamle Gronlandske Co-

lonies Undergang.

5 9) Han kom ikke (og kunde ikke komme) til sin Bispe-

stol forend 1352.

60
) Biskop til Holum (fra 1343), en Nordmand af Fod-

sel, men forhadt af Islænderne; han opholdt sig 4 Aar i

Norge, fra 1347 til 1351 ;
dode i sit Fodeland 1356.

Gl
) Det er mærkeligt, at Gronland ikke nævnes som en

Bestanddeel af dette nye lille Kongerige; — det er dog

ikke alene sandsynligt at Gronland har fulgt med de (ivrige

nordiske Bilande, men det bevises endog historisk ved Di-

plomer, som vi i næste Afdeling komme til at meddele, og

som have været Torfæus og hans Efterfølgere (som Geb-

hardi o. 0.) ubekjendte, hvorfor de ikke have nævnt Grcin-

land blandt de (ivrige Kong Magnus forbeholdte Skatlande.

6a
) En Folge af den da endnu i Norge herskende sorte
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Dbd. Islandsfarere og Grbnlandsfarere hbrte i den Tid til de

storste Handelsskibe, og havde sædvanlig en meget storre

Besætning end saadanne Fartbier i vore Dage. Saaledes

finde vi at Islandsfarere med 90 Mand (hvori dog Passa-

gererne ere bievne regnede) forliste i forskjellige Aar af

dette samme Aarhundrede.
63

) See ovenfor under 1343. I Aaret 1351 havde denne

Prælat opholdt sig i Nidaros, hvor han den 23de August

var med i at udfærdige et Synodale for hele Erkcbispedom-

met under Navn af Johannes Espiscopus Gardensis. Herom
mere i vort grbnlandske Diplomatarium.

6

4

) Forfatter til det berbmte Digt Lilja eller Lilien; et

Slags Messiade in nuce , udgivet af Finn Johnsen
,
med to

latinske Oversættelser, i hans Hist. eccles. Island. II, 398—
464; fordansket af Finn Magnusen, med en Udsigt over

Fofatterens Levnetslob, i Liunges Dana 1818.
G5

) Efter den canoniske Ret tilkommer det Paven alene

at autorisere eller indsætte Biskopper. Endskjbnt Anna-
lerne intet melde derom, er Biskop Jons Modparti uden
Tvivl i dette og det næstfblgende Aar blevet forbget og

styrket ved Ofjordsmændenes mægtige Anfbrer, Hbvedsmand
og Laugmand Thorstein Eyolfsbn til Urdum, som allerede fik

den fbrstmeldte Bestilling 1357; see Anm. 47.

GG
) Den samme Mand, som i sidste Vacance havde fun-

geret som Oflicialis, og saaledes ad interim forestaaet Bispe-

Embedet, — hvortil han da paa ny troede sig at være
fremdeles berettiget.

67
) Eller den 25de November, kort for Kirkeaarets Be-

gyndelse (med den forste Sondag i Advent).
G8

) Enten maa man antage at Biskop Jon havde ved det

ovenmeld te Skibbrud mistet sin Bestalling for Bispestolen,

men utidig fortiet dette Tilfælde — eller og at dette Docu-
ment ikke har været i den rette Orden, i det han og, efter

det Ovenanfbrte, ikke synes at være bleven udtrykkelig

udnævnt af Paven som Biskop til Holum, men kun af Erke-
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biskoppen, efter Pavens alt for laxe eller ubestemte Bemyn-

digelse; jfr. Anm. 65. Desuden synes hans Dispensation

eller formelige Entledigelse fra det grdnlandske Bispedomme,

hvortil han dog var bleven indviet, at have aldeles manglet.

69
) Præst til Breidebolstad i Hunevatns Syssel, en sær-

deles lærd og agtværdig Mand, som synes at have haft

en betydelig Andeel i visse islandske Annalers Affattelse og

mulig selv fdrst har nedskrevet vor hertil horende Text.

70
) Denne Elv var Vesterlandsfjerdingens og tillige Stif-

tets Grændse.
7 ') Eller den 14de April, forste Sommerdag efter Nord-

mændenes Aarsudregning.

72
) Om denne Smid Andressen, da Kongens Hovedsmand

over Island
, see ovenfor Anm. 47. Han var forbittret paa

Ofjordsmændene (Biskop Jons Modstandere) for deres fjendt-

lige Forhold mod hans Yen Jon Guttormson. Dog reiste

han den Gang tilbage uden at udøve Fjendtligheder mod
dem; — men efterat Landsthinget var holdt, drog Smid

tilligemed Jon og flere af Sonderlandets Høvdinger, samt i

alt 34 væbnede Mænd, til Gaarden Grund i Ofjorden, hvis

Eier da opholdt sig udenlands; man meente at han havde

i Sinde at fange og henrette Ofjordboernes og overhoved

Nordlandets mægtigste Hovdinger; men nogle af disse, med
Thorstein Eyolfson i Spidsen, samlede i Hast en stor Flok,

og anfaldt Smid med væbnet Haand. Baade han og Jon

Guttormson bleve ombragte; af begge Partier faldt der ialt

14 Mand. Om Thorstein Eyolfson
,
see Anm. 47, 73.

t3
) Om denne Høvding see ovenfor Anm. 47, 72. Det

var vistnok nødvendigt for ham og de øvrige Ofjordsmænd

at søge at retfærdiggjøre deres Oprør imod Kongens Hø-
vedsmand, samt hans og en Laugmands m. fl. Drab.

74
) Kongens Lehnsmand paa Helgeland har ikke uden

• •

Føie anseet de Oljordsmænd, som havde deeltaget i de nys-

ommelte Voldsomheder, for Manddrabsmænd og Oprørere.

Præsterne have vistnok ikke umiddelbart været medskyldige
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heri, og de hOrte desuden ikke under Kongens, men den

trondhjemske Erkebiskops Jurisdiction.

75
) Den i sin Tid mægtige Prælat Thorstein Hallsons

Dodsfald i Norge henfores af de troværdigste Annaler til

14de April 1362.

7 6
) Det samme Uheld forfulgte det Skib, hvorpaa Biskop-

pen kom til Landet, som forhen, thi nogen Tid efter led

det Skibbrud i Havnen.
77

) Det er mærkeligt, at Thorstein Eyolfson var bleven

fbrt som Fange fra Helgeland til Halland. Det ommeldte

Bryllup holdtes i KjObenhavn i Paaskedagene 1363.

70
) Benævnelsen uBonde (håndQ” anbragt efter Mandens

Dobenavn, var i den Tid en gjængse Hæderstitel for rige

og mægtige Islændere; jfr. ovenfor I, 111—112.

79
) Jfr. ovenfor under Aaret 1361. Det er characteristisk

ved den norske Bestyrelse af Island i det 14de Aarhun-

drede, at de, som forhen vare forfulgte, fængslede eller

domte som Udaadsmænd, igjen pludselig hævedes til de

vigtigste og hoieste Embeder i Landet; Forandringer, som

atter gave Anledning til voldsomme Reactioner og næsten

aldeles forstyrrede den almindelige Ro og Sikkerhed.
••

tt0
) Ofjordsmændenes Modstand var denne Gang saame-

get stærkere, som deres Hovdinger da vare bievne op-

hOiede til Landets ypperste Værdigheder.

81
) Med Undtagelse af Olaf Petersen

,
som selv var een

af Ofjordsmændene, horte vel de ovrige her nævnte Mænd
til disses Modstandere. Orm Snorrason og Thorgeir Egil-

#

sdn havde været i Smid Andressons og Jon Guttormsons

Folge i Slaget paa Grund, hvorefter de der bleve benaa-

dede af Seiervinderne.

82
) I Slaget ved Enkoping den 3die Marts 1365.

° 3
) Anførerne for det forhen forfulgte, men ved Hoffet,

med Hensyn til Islands Bestyrelse, seirende Parti, have strax

betænkt Biskop Jon Skalle ved at udvirke et Kongebrev til

hans Fordeel. Dog gjorde dette ikke dets tilsigtede Virk-
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ning, da Thorstein Eyolfson, der havde beholdt sit Laug-

mandsembede over Vester- og Nordlandet, endnu havde
_ •*

den samme vældige Indbydelse paa Ofjordsboerne. Den

gunstige Vending, som Biskop Jons Sag saaledes tog i

Norge, da han der blev erkjendt som lovlig Biskop til Ho-

lum, har og oiensynlig været Aarsag til, at Grønlands Bispe-

stol nu virkelig ansaaes for at være ledig, og at Alf, som

ovenmeldt, i dette samme Aar blev viet til dets Biskop.

8 0 Med dette store Skib skulde rimeligviis Biskop Alf

afgaae til Gronland i det næstpaafolgende Foraar. Skibet

Bautaluten nævnes ellers som en Islandsfarer. Bjorn John-

sen anforer Aarstallet 1365.

85
) Herved menes rimeligviis den nysommeldte tilkom-

mende Gronlandsfarer. Det er da sandsynligt at Skibet er

forliist ved eller kort efter Udseilingen, men at Menneskene

deraf ere bievne reddede og Biskop Alf vendt tilbage til

Norge.

R6
) En Gronlandsfarer er saaledes i dette Aar blevet ud-

rustet paa ny, og kommen til sin Bestemmelse. Naar Alfs

Formand
,
Biskop Arne, dcide, vide vi ellers ikke af Anna-

lernes Angivelser; men efter denne maatte det være skeet

1359, og Arne saaledes have forestaaet Bispeembedet i 54
Aar

; dette klinger noget besynderligt, men vi vide dog med Sik-

kerhed, at hans een Gang bestemte Eftermand Jon Erikson

Skalle beklædte Bispeværdigheden i en Tid af 48 Aar.
87

) Her menes rimeligviis det samme Skib, som havde
overfort Biskop Alf til Gronland; hvis ellers ikke denne
Annalist bar urigtig henfort en ældre Begivenhed af samme
Art til dette Aar. Alf er den sidste af Gronlands Biskop-
per der nævnes i Rimbegla, hvis Fortegnelse over dem saa-
ledes maa være sluttet inden 1378, da han afgik ved Dd-
den, eller i det mindste inden 1383, da Efterretningen om
Dodsfaldet forst kom til Island.

88
3 Saaledes blev denne Biskop Jons mægtigste Mod-

standers store Indflydelse paa ny foroget, og dette har



60 UDDRAG AF DE ISLANDSKE ANNALER.

rimeligviis foranlediget ham til den besluttede Reise til det

pavelige Hof.

89
) Dette er en Feiltagelse af Annalisterne. Paverne

paa den Tid residerede i Avignon
,

hvortil Biskop Jon da

uden Tvivl har reist for at udvirke Bekræftelsen i Bispe-

embedet til Holum.
90

) Jfr. ovenfor Anm. 69.

91
) Vi vide ikke med Vished, endskjont det ikke er

urimeligt, at Kong Magnus da igjen har erholdt Indtægterne

af Halogeland, Hetland, Færderne, Island (og Grønland?) til

sin Underholdning.

92
) Saaledes blev det for Fremtiden sat uden for al Tvivl

hos alle, at han ikke længer var Grønlændernes men Is-

lændernes Biskop. Hans Øvrige Historie vedkommer os

her egentlig ikke, men for Læsernes Skyld ville vi bemærke

at han siden, saavidt vi vide, levede i fuldkommen Enighed

med sit Stifts Indvaanere, udrettede adskilligt Nyttigt og

døde først i en høi Alder 1491. See ellers hans Levnets-

beskrivelse i Finn Johnsens Hist eccl. Island. 11, 202—216.
93

) Saavidt vi vide, haves ingen andre Underretninger

om dette formeentlige nye Lands Opkomst og Forsvinden.

Det er muligt at det har været af vulkanisk Oprindelse, og
• •

siden deelt adskillige saadanne Oers Skjæbne; jfr. ovenfor

I, 143—144; II, 660—661.
94

) Kong Magnus Smek druknede den 1ste December

1374 paa Bommelfjorden i Bahuuslehn.

96
) See herefter under Aaret 1383, efter hvilket Notat

(hvis det ikke er en Skriverfeil) Biskop Alf allerede maatte

være død 1377.

9 c
) Vi vide aldeles ikke om dette har været Skrælinger-

nes første eller næstsidste Anfald, men Efterretningen er

dog vigtig
,
da vi vel deraf kunne slutte, at Coloniens Ode-

læggere vare Eskimoere, komne norden fra, eller altsaa

oprindelig fra America; samt at den af sit Skrift om Grøn-

land bekjendte, men ellers næsten ubekjendte Ivar Baardson
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olier Bere, har sildigere end 1379 forfattet sin Beskrivelse,

da lian deri omtaler Vesterbygden som aldeles odelagt af

Skrælingerne, mod hvilke han med flere var af Laugman-
den udsendt til Hjelp for de betrængte Indvaanere

,
men

tillige som ubeboet, saavel af Hedninger som af Christne.

Bog sees det af hans Skrift, at Skrælingerne kort efter maa
have taget hele Vesterbygden (hvor Heste, Hornkvæg, Faar

og Gjeder vare blevné vilde formedelst Mangel paa Rogt
og Huusly) i fuldkommen Besiddelse, hvilket saaledes rime-

ligviis forst er skeet henimod Slutningen af det 14de Aar-

hundrede, om ikke endog noget sildigere. Jfr. Antiqvitates

Americanæ S. 282, 316.
9T

) I de Tiders islandske, samt formodentlig ogsaa nor-
ske Sprog antydede Udtrykkene godr mafir (god Mand) om
en Afdod, i Særdeleshed en halv Helgen (vir beatus), som
endog, naar de Efterlevendes fromme Iver anvendte alt til

et sligt Oiemeds Opnaaelse, kunde vente at blive med Ti-

den optaget i de rette Helgenes Tal.

98
) Olafsbolli er her vel det samme Skib, som sildigere

til 13S2 kaldes Olafssitå

;

hvis denne Gisning er rigtig,

maa Feiltagelsen være opkommen af et næsten samtidigt

Notat, — rimeligviis fra samme Aar, optegnet i Norge eller

Island, i det man, da man ikke i et Aars Tid havde hdrt

noget fra dette Skib, antog det for at være sjunket eller

fuldkommen forulykket. Jfr. Anm. 99.

") Olafssuden (forskjellig fra en stor norsk Islandsfarer

af samme Navn, som forgik med 90 Mand ved Færo 1361)
synes at være ankommen heel og holden til Grtinland fra

Norge
; er vel samme Skib som Olafsbollen (jfr. Anm. 98)

;

om den virkelig er sjunken, maa det være skeet saa nær ved
Land

,
at man har faaet den flot igjen. 1 al Fald vide vi

ikke om Olafssudens Reparation, efter et Skibbrud, har op-
holdt den og Mandskabet det næste Aar efter Ankomsten,
eller og om Isen har hindret Afseilingen fra den gronland-
ske Havn. Dette skete forhen undertiden

,
saa at et Skib,
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naar dets Fører eller Mandskab forsømte beleilig Udseilings-

tid, befrygtedes at blive indefrosset til den næstpaafolgende

Sommer; see f. Ex. ovenfor II, 716, 719, om en Havn,

hvilken Drivisen ellers synes at have spærret sidst i August.

Havnen ved det nuværende Julianehaab er endnu af den

samme farlige Beskaffenhed. Jfr. 1383, Anm. 100.

10 °) Skibet Thorlakssuden er allerede nævnt ovenfor

1348 som da liggende i Bergen
,

hvis et andet Skib af

samme Navn ikke menes her. See Anm. 57, og ellers,

angaaende Biskop Alfs rette Dødsaar, Anm. 95.

101
) Om Bjørn Einarson og hans grønlandske Beiser

jfr. ovenfor 1, 110 o. f. Mere om ham vil forkomme i

næste Afsnit. Sigurd Hvidkold (Hvidhoved eller den hvid-

haarede) har været een af de Tiders anseeligste islandske

Kjobmænd. Hans Fornavn skrives af nyere Annalister Sig-

mund (Sigmundr), og under dette Navn forekommer han

kun i Registeret til Espolins Islandske Aarboger (endskjønt

han dog 1ste D. S. 119 kaldes Sigurd). Han synes at have

været en Nordmand, endskjont han, i Aaret 1394 var blandt

de 90 fuldtvæbnede Mænd, som fulgte hans Yen Bjørn paa

et Tog mod en anden vestfjordsk HOvding Thord Sigmundson.
102

) Suhm bemærker (Historie af Danmark X1Y, 258)

at 1489 (her ogsaa 1487) maa være urigtig anført som Da-

tum for Henriks Bispevielse, da Diplomer vise at den alle-

rede maa være skeet 1486, eller før, og tillægger disse

Ord: umen maaskee han først i dette Aar er kommen til

Grønland”. Den førstmeldte Bemærkning er ganske rigtig,

og vi komme, i det Følgende, til at meddele et saadant

Diplom. Efter vor Mening er Biskop Henriks Udnævnelse

bleven foranlediget ved de Efterretninger fra Grønland, som

bragtes til Norge med Olafssuden 1383.

103
) Hvalfjorden CHvalfjo/d/ ) er en smal Bugt, der gaaer

temmelig langt ind i Landet, i det nærværende Kjose Syssel.

Der er endnu en Havn i Districtet Kjos, kaldet Mariehavn

CMariuhofn), som dog ansees for noget usikker, ligesom og
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dens Afbenyttelse til Handel er bleyen forbuden i de nyere

Tider. Dog dreves enkelte Gange Handel der af de saa-

kaldte Speculanter, benved 1790 og i de næstpaafolgende

Aar. Mellem Mariehavn og Hvalfjordsoren {Hvalfjaråarcyri,

undertiden sat som Navnet for det ældste Handelsted) ligger

en lille Halvo, kaldet Budarhofåi (Bodhovedet), hvor man

endnu finder Spor til adskillige Handelsboder, og det er vist

at en stor Handel blev dreven der, tildeels af Irlændere og

Tydskere, i det 14de og 15de Aarhundrede samt siden af

og til af Danske indtil 1680. Jfr. Finn Magnusens Afhand-

ling om de Engelskes Handel i Irland o. s. v. Nordisk Tid-

skrift for Oldkyndighed 2 Bind S.' 129, 144.

104
) Den unge Kong Olaf døde i August 1387 paa Fal-

sterbo Slot i Skaane, men Dronningen, hans Moder, skjulte

i nogen Tid Dødsfaldet for at sikre sig selv Regjeringen,

tilligemed Raadigheden over Udnævnelsen af en med hende

beslægtet Thronarving. Heraf opstod det Rygte at Dron-

ningen, for selv at komme til at herske, holdt sin Son fan-

gen paa et hemmeligt Sted. Af ovennævnte Bemærkning

see vi at dette Rygte ogsaa har fundet Tiltro i Island. Jfr.

Anmærkning 105.

105
) Af Diplomsamlingen vil det erfares at Biskop Hen-

rik af Grønland var een af dem, som da udfærdigede Dron-

ning Margretes Hyldingsact i Oslo.

106
) Bjørn Einarsøn og flere, som i sidstafvigte Aar vare

komne fra Gronland til Island, seilede da til Bergen, men
bleve der satte under Tiltale for ulovlig Handel paa Gron-

land, til hvilken Dronning Margrete da paastod at Kronen

var ene berettiget. See herom nedenfor et Diplom af 1389.
107

) Af denne Beretnings Stiil indsee vi tydelig at den

er blevet nedskreven af en Samtidig. Skatlande kaldtes de

Norges Rige da undergivne Bilande: Orkenøerne, Shetlands-

øerne, Færderne, Island og Gronland. Jfr. Anm. 103.
10C

) Den her ommeldte Vigfus Floseson blev allerede

1381 ddmt, som det hedder i Annalerne, for mangfoldige
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Forbrydelser, for hvilke han skulde skade sig Aflad hos

Paven selv. Ikke desmindre gjorde han sig paa ny 13S3

skyldig i Voldsgjerninger mod Gisle Andreassøn, (hvem vi

siden komme til at ommelde), i det denne vilde inddrive en

Gjeldsfordring hos ham; thi Vigfus benyttede sig deraf at

han var mandstærkere, og tvang Gisle derved til at efter-

give sig Gjelden.

109
) Denne Grønlænder kjende vi nu ellers ikke.

110
) Skibbrud var da overhoved langt almindeligere end

nu, ja endog, som det synes, end i de ældre af Sagaerne

nogenlunde bekjendte Tider.

1J1
) I det Aar indfaldt Paasken den Gte April.

1 1

2

) Her har man dog mulig oversat det tydske Frunde,

Freunde (Venner) ved det næsten ligelydende norskefrondr,

frcendr (Frænder, Slægtninge).

113
) Her menes den saakaldte Jém messa Holahishups

hin si^ari, som indfalder den 23de April (den forste der-

imod den 3die Marts).

1 1

4

) I Suhms Historie af Danmark XIV, 309 kaldes han

Eric, uvist fra hvilken Kilde.

115
) Suhm mener 1. c. at dette Navn blot betegner Man-

dens Hjemsted Mechlenborg.

1 1

6

) Eller i Brødre-Klosteret.

11>l
) Jfr. Annalernes Bemærkninger ved de næstommeldte

Aar. Denne Mand nævnes og, med Hensyn til hans Op-

hold paa Grønrand i de Aar, i et af ham selv paa Island

udfærdiget Vidnesbyrd af 1424, der vil forekomme i vort

grønlandske Diplomatarium.

1 1

8

) En Variant nævner denne Kone Sigrid
;
— rimelig-

viis har hun dog været opkaldt efter sin Bedstemoder Stei-

nun, som havde været gift med den norske Lehnshovding

Botolf Andreasson; dennes Fader var den rige Rafn Jonson

paa Glaumbo (Glaumbæ; jfr. ovenfor I, 255—57). Den ældre

Steinuns Bryllup siges at have været eet af de største og præg-

tigste, som nogensinde er blevet holdt i Island. Den yngre
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Steinuns Fader var ogsaa en rig og anseetMand, inen omkom,
som det her berores, i Aaret 1390 ved et ulykkeligt Fjeld-

skred
, der tildækkede hans store Gaard Langelid paa Nord-

landet, tilligemed den derværende Kirke, med en uhyre
Steendynge, hvorved han selv, lians Kone og 10 andre

Mennesker omkom, men meget Gods og Bohave odelagdes

;

Bygningerne siges at være sjunkne i Jorden, og en stor Vand-
flod at være fremkommen med det samme. Rafns Hustru
hed Ingeborg thigibjorg), og var en Datter af den bekjendte

Laugmand Thorstein Eyolfsdn, see her ovenfor S. 53, 57.
1 1

9

) Navnet Kolgrim er meget sjeldent paa Island
,

og
kunde, efter sin Betydning, vel passe til en Troldkarl; —
i vore Dage har man i Gronland ved Ikigeit fundet en Lig-
steen med Navnet Hroa!dr Kolgrimsson, som her vil blive

nærmere omtalt i eet af de følgende Afsnit; jfr. Antiqvita-

tes Americanæ S. 310—341 og Tab. VIII.
1

2

°) Denne Gisle var en Son af den i sin Tid rige og
mægtige Andreas Gisleson paa Mork i Island. Vi have
allerede nævnt ham ovenfor (S. 64) som uheldig ved en
Gjeldsfordrings Inddrivelse hos Vigfus Floscson.

321
) Efter et Diplom, udfærdiget i Ofjorden paa Islands

Nordland 1417, synes han dog da endnu at liave været i

Live.

122
) Et klart Beviis for den norske Handels Afmagt i de

lider. Adskillige lignende ere og her tilfældigviis anførte

i foregaaende Aar af det 14de Aarhundrede.

ftronlaiuls historiske Mindesmærker. 3 Bind.
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XXVIII. GRONLANDKE og GRON-
LAND VEDKOMMENDE

DIPLOMER.

Ligesom et Par, i den Henseende især aldeles upaalide-

lige Bearbeidelser af de islandske Annaler arifore alt for

gamle Aarstal for Grdnlands Opdagelse (808) og Bebyg-

gelse (970), saa haves der ogsaa gamle Udskrifter af ad-

skillige Diplomer, som siges at ommelde Gronland allerede

i Aarene 834, 835, 849 og 915 eller 920. Nærværende

Værk viser tilstrækkelig disse Angivelsers Ugrund
;

at de

ogsaa beroe paa blotte Interpolationer, haabe vi ved disse

Brevskabers Undersbgelse at kunne godtgjore.

i.

Stiftelsesbrevet for Hamborgs Erkebispedomme af Kei-

ser Ludvig den Fromme, er, efter dets Datum, af hans 21de

Regjeringsaar, altsaa rimeligviis 834 eller 833; Lambeck og

Langebek antage det sidstnævnte Aar, ligesom ogsaa Adam
af Bremen udtrykkelig nævner dette Datum, men Munter

og Miesegaes derimod snarest 831 L I Almindelighed findes

Datum 834 anfort ved dets Afskrifter som det rigtige;

Lindenbrog og Hvitfeldt2 tilfdie Aarstallet som virkelig horen-

de til selve Diplomet:
itArmo domini nøstriDCCCXXXIV”,

men dette Tillæg forekommer ikke i andre efter vor Me-
ning troværdigere Copier. Munter har ikke omhandlet de

forskjellige Afskrifters Authentie eller bvrige Beskaffenhed,

og ikke engang bemærket det for os især mærkelige Sted

om Gronlænderne (i hvilken Henseende han indskrænker

') Adam Brevn. Ilist. cecles. Lit). I. Cap. 17. Langebek
,

Script,

rer, Dan. med. sevi I, 5/5. Munter Kirchengcscb. von Danem. und
Norw. I, 280 281. Miesegaes tydske Oversættelse af Ad. Br. (1825)

S, 43, 44. Denne Forfatter antager dog at Stiftelsesbrcvct kan være

blevet forst udfærdiget 834. — 2
) Danmarckis Riges Kronicke, 1 Deel

(4) S. 45.
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sig til det yngre Diplom, som vi ville omhandle under Nr. 2).
Vistnok bor Afskrifterne af dette hoist mærkelige Document
inddeles i tvende Klasser, nemlig: 1) Den ægte og meer
authentiske

;
hertil hore efter vor Mening især de som fin-

de8 i a) Ph itippi Cæsaris Tjiapostolatus septentrionalis
,

1642, S. 174, hvor Afskriften synes at være tagen efter en

Hamborgsk Membran, som nu ikke mere haves, b~) Bollandi
et Henschenii Acta Sanctorum ad 3 Pebr. p. 404 under
Titel: Ludovici Pii Diploma fundationis Archiepiscopatus

Hamburgensis et legationis Anscharii ad regiones septen-

trionales. c) Baluzii Capitularia Beg. Franc . I, 681. d)
Mabillon Acta SS. Benedict. VI, 121, under Titel: Ludo-
vici pii præceptum de missione S. Anscharii, ejusque or-

dinatione. e) Liljegren Diplomatarium Svecanum (1829)
I, 3, Nr. 2. /) (fuldstændigst) Arcliiv fur Staats- und Kir-

chengesch. der Herzogth. Schleswigs&c. (1833) I, 132. Ef-

ter Indledningen folger den os mest vedkommende Periode:

aIdcirco sanctæ Dei ecclesiæ filiis præsentibus et futu-

ris, certum esse volumus
,

qualiter, diuina ordinante gratia,

nostris in diebus, aquilonaribus in partibus, in gentibus vi-

delicet Danorum sive Sveonum
,
magnum cælestis gratia

prædicalionis sive acquisitionis patefecit atrium, ita ut mul-

titudo hine inde ad Christum conversa, mysteria cælestia

ecclesiasticaque subsidia desiderabiliter expeteret. Unde Do-
mino Deo nostro laudes immensas persolventes extollimus,

qui nostris temporibus et studiis, sanetam ecclesiam, spon-

sam videlicet suam, in locis ignotis sinit dilatari atque

proficere”.

Det ovrige Indhold angaaer Hamborgs Ophoielse til

Erkebispedbmme, med Paaberaabelse af Keiser Carls (den
Stores) ældre Bestemmelse

,
Nordalbingernes Bispedommes

forste Stiftelse m. m. Slutningen lyder saaledes

:

t.Et ut hæc auctoritas sui vigoris perpetuam obtineat

firmitatem, manu propria subter eam firmavimus et annuli

nostri impressione signare jussimus.
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Signum . wici piissimi imperatoris.

Hirminmarus Notarius ad vicem Theodonis recognovi.

Data Idus Maji, anno Christo propitio XXI imperii Domini

Hludovici, piissimi Augusti, indictione XII, Aquisgrani in

palatio regio, in Dei nomine feliciter Amen.’*

2) Den anden Classe af dette Diploms Afskrifter er

oprindelig tagen i Hamborg af en Membran fra Bremen

;

egentlig en temmelig gammel, men ofte interpoleret Copie-

bog. Den vigtigste af dem er forst udgiven af Lindcnbrogf

i hans Scriptores rer . German. Septéntr. (Fabricii Udgave

1706 S. 125) men siden af Staphorst o. 11. ;
— de findes

ellers i Pontanus rer. Dan. hist. T. IV, 97, Pontoppidan

Annal. eccl. Dan. I, 34; Liinig Spici/eg. eccles. I, 114;

Staphorst Hamburgische Kirchengeschichte 1, p. 26. Efter

Ordene in partibus fdiger denne Interpolation

:

uin gentibus videlicet Danorum, Sveonum, Norueorum

[Noruenorum]
,
Furriæ [Farriæ]

,
Gronlandon [Gronlando-

rum] 1
,
Islandon [lslandorum]

,
Scridiuindon [urigtig Stridi-

Avindon, Scrikfindorum] et omnium septentrionalium et ori-

entalium nationum.” lstedenfor atrium staaer ostium

;

for

Christum — Christi fidem — Signum o. s. v. mangler.

Ligeledes mangle hos Nogle 1 Ordene Hirminmarus til re-

cognovi2 .

2 .

Pave Gregor den 4des Stadfæstelses-Bulle for Oprettel-

sen af Erkebispedommet Hamborg, haves nu kun uden Da-

tum, men er sandsynligviis udgiven i eet af Aarene 835, ef-

ter Hvitfeldts og lieres, eller 834, efter Pontanus’s Mening
;

Den har undergaaet en lignende Interpolation som det ftjrst-

2

) Her indskyde nogle: Helsinglandorum.

—

2)0ra dette og det na?st-

folgcndc Diplom ni. R jfr. Mooycr (iiber Islands und Gronlands Ent-

deckung) VSrcstphal. Provinzial-Blattcr 1 Bd. 4 H. S. 115 o. 11.
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ommeldte Diplom, see derom Asmussen 1. c. S. 151 o. f.

Den rigtigste Afskrift af Bullen findes formodentlig i Ma-
billon’s Acta SS. Benedict. VI, 122, under Titel: Decre-

tum Gregorii Papæ IV de missione S. Anscharii ejusque

ordinatione. Det os vedkommende Sted lyder her saa-

ledes: Ulpsumque filium nostrum, jam dictum Ansgarium,

Legatum in omnibus circumquaque gentibus, Sueonum siue

Danorum
,
nec non etiam Slavorum, vel in ceteris ubicun-

que illis in partibus constitutis divina pietas ostium aperue-

rit, unacum Ebone, Rhemensi Archiepiscopo, statuentes ante

corpus et confessionem sancti Petri, publicam euangelizandi

tribuimus auctoritatem”.

Derimod indeholde andre Afskrifter hos Lindenbrog,

Hvitfeldt 1

,
Staphorst, Liljegren o. 11. fra den ovenmeldte

Bremenske Gopiebog folgende Tillæg (der og forekomme

i det efter Staphorsts Værk af Fr. Munter foranstaltede

Aftryk 1. c. I, 576 o. f.) efter: Ugentibus Danorum, Sveo-

num” . . . aNortwehoruin [Norweheorum], Farriæ [Furrie],

Gronlandan, Halsingalandan'2

,
Islandon, Scridevindum [Stridi-

vindin
| ,

Slavorum
,

nec non omnium septentrionalium et

orientalium nationum, quocunque modo nominatarum dele-

gamus, et posito corpore [andre: capite] et pectore super

corpus et confessionem sancti Petri Apostoli sibi suisque

successoribus vicem nostram perpetuo retinendam, publi-

camque tribuimus evangelizandi autoritatem” o. s. v.

Tvende Buller af lignende Indhold haves af S40 Tallet,

dog med Undtagelse af de nordligste Landes Navne, nem-

lig: a) een afSergius den 2den, hos Staphorst 1,38, Lilje-

gren I, 7, Nr. 4, der er dateret hos St. i Margen 847,

men i selve Diplomet: mense Aprili, indictione nona,
sva-

*) En Noticc miid Arne IVIngnussens IJ.tnnd i det Kgl. Gelieime-

Archiv lyder saalcdes: tt
l.udovici et Gregorii Diplomatum editionem

a Hvitfeldio anno 1603 ådorriatam et non aliarn secutus estPontanus

adeo ut quæ in Pontano diversa apparcant, proprii eius cerehri cor-

neationi debeantur.” 2
) No«de Årskrifter udelade dette Ord.
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rende til Aarstallet 846. b~) Af Pave Leo den 4de haves en

lignende Bulle, formodentlig udgiven 849, hos Lindenbrog

S. 146
,

Liljegren 1, 9, Nr. o
,

dateret Mense Martio
,

in-

dictione XII. I begge forekommer folgende Sted: uConce-

dimus igitur, sicut a prædecessore nostro beato Gregorio

concessum est, scilicct ut gentes Wimodiorum [Winetho-

rum]
,
Norblingorum

,
Danorum

,
Norwenorum

,
Suevorum

[Svenorum
I ,

vel quascunque gentes septentrionalium natio-

num jugo lidei prædicatione tua subdideris ad sedem Hama-

burgensem spirituali donatione possideas” o. s. v.

Hermed stemmer Nicolai den 1stes Bulle i Cæsar (Tri-

apostolatus S. 183—184) og hos Lambecius;
.
Liljegren I,

9, Nr. 6, dateret Mense Maio (pridie Cal. Jun.) indictione

VI (efter Lambecks Rettelse for XI eller XII)
,

altsaa 858.

uUnde nos vestigia tanti pontificis et prædecessoris nostri

sequentes Gregorii . . . filium nostrum jam dictum Ansga-

rium legatum in omnibus circumquaque gentibus Sueonum
sive Danorum

, necnon etiam Slavorum vel in cæteris ubi-

cunque illis in partibus constitutis” o. s. v. Dermed stem-

mer det hertil svarende Sted af Vita S. Ansgarii overeens i

Cæsars, Lambecks og Bollands Udgaver, hvorimod det lyder

saaledes i visse Recensioner af samme Skrift: . . . ”genti-

bus Sueonum, Danorum, Farriæ, Norwehorum, Gronlandon,

Islondon, Scridevindum, Slavorum, necnon omnium septen-

trionalium et oricntalium nationum quocunque inodo nomi-

natarum delegamus”, o.s.v.
,
— men et andet i Vita llem-

berti: uUt ibidem Archiepiscopalis constitueretur sedes, unde

prædicatio verbi Dei finitimis fieret populis Sueonum, Da-

norum, Norveorum, Farriæ, Gronlandan, Islandan, Scrid-

vindan
,

Slavorum, necnon omnium septentrionalium et

orientalium nationum
,,

(Mabillon Acta SS. Benedict. VI, 472).

Af lignende Indhold, men mindre interpolerede ere: a)

Pave Adrian den 2dens Stadfæstelsesbrev for Erkebiskop
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Rembert (Staphorst I, 67 ;
Liljegren 1, 15, Nr. 9) dateret

Mense Novembri, indictione V — altsaa 872, efter de nævnte

Forfatteres Angivelse; men i denne Maaned (eller endog

for) dode denne Pave, saa at IV (eller 871) her vel burde

være det rette
,

hvilket Munter ogsaa antager 1. c. I, 326.

Den ommeldte Periode begynder saaledes
: uConcedimus

igitur tibi, sic ut a prædecessoribus nostris, B. Gregorio et

Nicolao concessum est, scilicet ut gentes Wimodiorum, Nor-

blingorum, Danorum, Suenorum (o. s. v.
,
som forhen).

&) i kortere Udtryk, Sergius den 3dies Bulle, Staphorst I,

76, Liljegren I, 18 Nr. 12; disse Forfattere anfore Datum

2 Februar 905
;
Bullen selv har quinto nonas Febr. (altsaa

1 Februar?) indictione III, altsaa 900, som maa være feil-

skrevet for VIII, 905, eller IX, 906.

4.

Staphorst har 1. c. 1, 278 meddeelt, fra en gammel i

Hamborg forvaret Codex, en Skrivelse fra Pave Johannes

den 10de af 29de October, og efter hans Mening af Aaret

917, hvormed Paven sender Pallium til Erkebiskop Unno(?)

Den begynder saaledes
: uJohannes Episcopus etc. dilecto

confratri Unni venerabili episcopo Hamburgensis ecclesiæ,

tibi tuisque succcssoribus in perpetuum”. Deri forekom-

mer folgende Sted: Ucum illis etiam qui hoc tempore ad

Christi fidem conversi sunt, procurante et protegente gratiå

Dei, videlicet Episcopos in omnibus gentibus Sueonum seu

Danorum, Noruegiorum, Island, Scrideuinnum
,
Gronlandon

et universarum septentrionalium nationum” o. s. v., og til Slut-

ning dateret IV calend. Novembr. (280ct.) per manus Leonis

sanctæ Romanæ sedis Cancellarii, anno Domini Johannis

papæ primo, Indictione IX. Mooyer anforey dette Pave-

brevs Datum som 915 1. c. S. 116, men Liljegren (der her

ikke angiver nogen Kilde eller paapeger nogen Interpolation,

Diplomat. Svec. I, 21, Nr. 14) som (29 October) 913, da

dog Johannes den 10de ikke blev Pave forend sidst i April
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914, men Unni ikke Erkebiskop forend 916. Langebek

har, i sine diplomatariske Samlinger ved sin Udskrift af Stap-

horst anfort Datum: ucirca 91?”, men siden overstreget Aars-

tallet og sat i dets Sted 920. Sulim henforer Bullen til dette

Aar, og udlader sig saaledcs herom i denne Anledning (Hist.

af Danm. II, 521}
:
^Erkebiskop Unni af Hamborg blev forst

af Pave Johannes den 10de i dette Aar stadfæstet ved en

Bulle i sit Embede
,
som er given den 29de October. Vel

sandt, at Bullen henfores i Underskriften til Pave Johannis

Jstc Aar, men Langebek viser i en Note til sit Diplomata-

rium
, at der bor læses septimo istedenfor primo , og det

vcnteligen fordi Indictionen er den 9. Dog kommer det os

for, at den snarere er given Aar 919, hvorvel man maa
tilstaae, at Tidsregningen af Paverne i det 10 Seeulo er

temmelig forvirret. Bullen selv er og ved Afskrivere ble-

ven meget fordærvet, da man ikke har Originalen, og der-

til maa henfores at Island, Grdnland o. s. v. nævnes i den.”

Jfr. Asmussen 1. c. S. 159—161. A
r
i finde det neppe

sandsynligt at Unni ikke har sdgt om sin Stadfæstelse som
Erkebiskop forend 3 eller 4 Aar efter hans Ansættelse;

Staphorst har antaget at det er skeet strax derefter og Con-
firmationen udgiven i det næstpaafdlgende Aar 917 ,

men
det var da Pavens ikke 1ste men 4de llegjeringsaar, og

Indictionen ikke den Ode men 5te, o. s. v. — Hdist paa-

faldende er det ogsaa
,

at det anforte Sted cnm il/is o. s. v.

ikke stemmer overeens med de ældre og vistnok falske In-

terpolationer, men derimod temmelig noie med Udtrykkene

i en Bulle af Victor den 2den af 1055, som vi snart kom-
me til at meddele lieel og holden. Af denne og tiere

Grunde have vi fattet den Mening, at den her omhandlede

Bulle virkelig tilhorer det samme, nemlig det Ilte Aarhun-

drede, saaledes nemlig at linvan bor læses her isteden for

det feilagtig skrevne eller læste Unni. Da vilde Erkebiskop

Unvan menes, som kom til Embedet Aar 1013, men Paven

derimod være Johannes den 19de, valgt efter nogle 1024,
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efter andre 1025
;
— i sidste Tilfælde kunde Bullens anno

primo, indictionis VllII eller IX fuldkommen svare til

den lier omhandlede pavelige Regjerings Chronologie
;

lige-

som disse Data i al Fald afvige mindre fra det Rigtige, end

Hypothesen om Johannes den 10de og det 10de Aarhun-
drede i denne Henseende. Da vilde ogsaa Bullens Bemærk-
lunger om Nordmændenes, Islændernes og Grønlændernes
ila virkelig skete Omvendelse til Christendommen være fuld-

kommen rigtige. At enhver ny Pave da og sildigere con-

firmerede Erkebiskopper og Biskopper i deres Embeder, er

almindelig bekjendt. Erkebiskop Unwan afgik forst ved Dø-
den i Aaret 1029.

De ovenmeldte, for det 10de Aarhundrede anstødelige

1 illæg findes ikke i Pave Agapet den 2dens Stadfæstelses-

brev for Erkebiskop Adaldag af Hamborg (Staphorst 1, 290,

Liljegren I, 22 Nr. 159) dateret umense Januario IV nonas
Januarii (2 Janr) indictione VI,” som svarer til 948, hvortil

Suhm ogsaa henfører denne Bulle (Hist. afDanm. III, 42).

Staphorst og Liljegren antage derimod 952. Bullens os

vedkommende Udtryk ere disse
: Ucum illis etiam qui nunc

tuo tempore, diuina protegente gratiå, ad Christi conversi

sunt fidem, videlicet episcopis Danorum, Norvenorum, Sveo-

num, necnon omnium septentrionalium partium.” Det er

vel mueligt at disse Bullens Udtryk virkelig ere ægte; thi

i Aaret 932 havde Norge allerede erholdt dets første christne

Konge, Hakon Adelsteensfostre (kaldet den Gode), som re-

gjerede i det førstmeldte Aar og døde først 961 ;
Færøerne

og Island havde ogsaa da allerede været beboede i meer
end 80 Aar, og det sidstnævnte Land havde virkelig paa den
Tid adskillige christne Indbyggere. Jfr. Asmussen 1. c. S. 191.

5 .

Endnu henimod Midten af det Ilte Aarhundrede finde

vi ikke Grønland udtrykkelig nævnt i Pavernes ægte og

umistænkelige Breve, med mindre det skulde være i et
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(der nu kun haves feilagtig afskrevet) af 1021 eller 1025

;

see ovenfor S. 72-73. Derimod synes det da ellers at ind-
••

befattes blandt de unævnte Oer, som laa under (eller ved)

Danmark, Sverrig, Norge og Island. Disse Udtryk lindes

saaledes i Benedict den 9des Stadfæstelsesbrev for Erkebi-

skop Adalbert, dateret i Marts, indictione III, publiceret fra

en Pergamentsbog af Staphorst 1. c. 1
, 393 (Liljegren I,

31, Nr. 19).

aLegationem igitur et Archiepiscopalem potesta-

tem in omnia regna septentrionalia, regna Dano-

rum scilicet, Svenorum, Norvenorum, Hislandicorum

et omnium insularum hiis regnis adjacentium, tibi

et omnibus successoribus tuis perpetuo tenenda con-

cedimus.”

Det ovenmeldte Datum vilde, for denne Pave svare til

1035, men Adalbert blev forst Erkebiskop 1043, folgelig

burde her staa indictione XII, altsaa 1044, hvilket Datum

de ovennævnte Diplomatikere ogsaa antage.

6.

Det er forst i den senere Halvdeel af det llteAarhun-

drede at Gronland udtrykkelig nævnes i noget ægte skrevet

Diplom (hvoraf der dog nu kun haves en Copie i den oven-

ommeldte Hamborger Membran)
,
trykt bos Staphorst I, 410

og Liljegren (efter Samme), I, 37, Nr. 21 ;
da det derved

bliver fuldkommen vist at Gronland, fra dets Datum af (29

October 1055) i 80 Aar horte umiddelbart under Hamborgs

Erkebispedomme, bliver dette Brev af Pave Victor af den

Vigtighed for dets Historie, at vi her meddele det lieelt og

holdent efter Staphorsts troværdige Afskrift:

tt
Victor Episcopus, servus servorum Dei, dilecto

confratri nostro Adalberto, venerabili Arcliiepiscopo

Hammaburgensis ecclesiæ
,

tibi tuisque successori-

bus in perpetuum. Convenil apostolico modera-
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mini pia religione petentibus benevola compassione

succurrere" et poscentium animis aJacri devotione

impertiri assensum. Ex hoc enim lueri potissimum

præmium apud dominum procid dubio promere-

mur, dum venerabilia loca oportune ordinata ad

meliorem fuerint per nos statum perducta. Igitur

qnia postulasti a nobis, quatenus Arcliiepiscopatum

Hamburgensem totum in integrum tibi tuisque suc-

cessoribus confirmaremus
,

sicut a prædecessoribus

nostris Nicolao, Agapito, Benedicto, Leone bujus
almæ apostolicæ sedis decretum est, inelinati preci-

^us tuis, et nos auctoritate concedimus apostolica

et confirinamus, eum omnibus generaliter ac -spe-

cialitet’ ad eundem præfatum Arcliiepiscopatum per-

tmentibus, scilicet omnia, quæ tui antecessores suis

laboribus adquisierunt, vel etiam quæ ob amorem
æternæ patriæ ibi a Cliristi fidelibus largita sunt,

vel adliuc largiuntur, eum illis etiam qui hoc tem-

pore ad Cliristi fidem conversi sunt, provocante et

protegente gratia Dei, videlicet Episcopos in omni-

bus genlibus Sueonum seu Danorum, Norwegorum,
Island, Scrideuinum, Gronlandon et universarum se-

ptentrionalium nationum, neenon etiam in illis par-

tibus Slavorum, quæ sunt a flumine Pene, usque

ad fluvium Egidore. Ita ut sub tua tuorumque

successorum Hammaburgensis ecclesiæ Arcliiepisco-

porum maneant potestate, vel quicquid a vobis, di-

vina favente gratia ab errore perfidiæ sive homi-

num sive locorum ad religionem christianam ad-

C
I
L, iri potest, tibi tuisque successoribus perpetualiter
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tenendum
,

inviolabiliterque retinendum censemus.

Et insuper decernimus indium Archiepiscopum, vel

Coloniensem vel alium qucmlibet, in tua diocesi

ullam vindicare potestatem. Gaput quoque tuum

mitra, quod cst insigne Romanorum, permittimus

insigniri. Quod si quis liuic nostræ auctoritatis pri-

vilegio contraire, vel in aliquo illud temptaverit te-

merare, anathema sit. Qui vero observa verit
,
gra-

tiam et bened ictionem consequatur a Domino Jesu

Cbristo. Data III1 Kai. Novembris, per manus Fri-

derici sanctæ Romanæ ecclesiæ cancellarii, anno

Domini Victoris II Papæ primo, indictione octava/
1

Desværre mangle vi nu de uden Tvivl tildeels skriftlige

Forhandlinger, som gik for sig i Grdnland, Norge og mulig

tildeels i Skaane angaaende Gronlands Bispestols Oprettelse

i Garde og de dertil daterede Eiendomme og Indkomster.

Fortællingen om Einar Sokkeson nævner udtrykkelig for-

skjellige Breve eller Documenter, hvilke Kong Sigurd Jor-

salsfarer i den samme Anledning Aar 1124 sendte, under sin

egen Forsegling
,

til Erkebiskop Adser af Lund, som da af

Kongen blev anmodet om at vie Arnold til Biskop over

Gronland. See ovenfor II, 676, 680—84, 6S6.

7.

I Pave Alexander den 2dens Stadfæstelsesbrev for Erke-

biskop Liemar af Hamborg (Staphorst 1 , 441 ,
Liljegren I,

39 Nr. 23) tindes en Clausul angaaende Nordens Biskopper,

der for en Deel er fuldkommen ligelydende med den fra

Agapet den 2dens Bulle (af 948 eller 952) ovenfor (S. 73)

anforte : cum illis etc. Dog bar den heromhandlede folgende

for os mærkværdige Tillæg:

^Legationen! quoque et Archiepiscopalem pote-

statem in omnia regna septentrionalia, Danorum sci-
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licet, Suenorum, Noruenorum, Islandicorum et omni-
llm insularum liis regnis

1

adjacentium, tibi et omni-
bus successoribus tuis perpetuo tenenda concedimus.”

Denne Bulles Dalum er ellers
,

saaledes som vi have
det, urigtigt, med Hensyn til Aarstallet: Data I1II Nonas
Februarii, indictione V, — altsaa 1067, endskjont Liemar
ikke blev Erkebiskop forend 1072. Det rette Datum maa
vel saaledes, efter hvad de nævnte Diplomatikere o. 11. have
antaget, være 1073.

'

8.

Hoist besynderligt er det at det endnu henved 30 Aar
efter Pascal den 2dens Oprettelse af Lunds Erkebispedomme
(1103 eller 1104), hvis Stiftelseshrev vi dog besynderlig nok
mangle 2 — kunde udgaae en Bulle fra Rom, som den
der almindelig tilskrives Innocentius den 2den under Datum
af 27 Mai 1133, — hvorved de lundske Erkebiskoppers

Værdighed og Myndighed synes at blive fuldkommen op-
hævet, eller rettere aldeles ignoreret som nogensinde be-

staaende, hvorfor Neumann og Munter ogsaa liave draget

dens Ægthed i Tvivl 3
.

Hverken i Hamborgs eller i Bremens Archiv har nogen
Original eller authentisk Afskrift af den kunnet opdages.

Det er mærkeligt at Island i denne og flere Pavelige Buller af

samme Tidsrum betragtes som et særskilt Rige eller Stat, (j IV. oven-

for S / 4), hulket det og, som uafhængig Republik, da virkelig var.

Sildigere sogtc Paverne dog at beriive Landet dets Frihed (see oven-

for S. 48). — 2
) Sulim mener (meget sandsynlig) at det er blevet

opbrændt af Kong Erik Menved med Lunds Domkirkes bvrige Brev-

skaber. Hist. af Danm. V, 139. Om Miinters Anelse om Origina-

lens Gjenfindclse i det Vatikanskc Archiv gaacr i Opfyldelse, maa
1 remtiden vise; — et yderst foleligt Savn for Nordens Kirkehistorie

vdde afhjelpes ved et saadant Fund. — 3
) Historia Primatus Lun-

densis, pag. 59—60; Kircbengcsch. von Danem. und Norwcgcn,
1 Tb 2 Abtheil. S. 88.
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Foregivne gamle Copier findes dog hos Lindenbrog, Har-

duin, Cæsar og fra disses Samlinger hos Pontoppidan (Ann.

eccl. Dan. I, 355), Staphorst (I, 532) samt efter denne

Liljegren (I, 46, Nr. 29). De her for os vigtigste Steder

lyde saaledes efter en af Langebek besørget Afskrift:

É6
Sæpe utique venerabilis frater noster Adalbero,

Hammenburgensis Archiepiscopus, in præsentia præ-

decessorum nostrorumfelicismenmriæCalixti etHono-

rii ac nostra questus est, Acerum Lundensem et alios

episcopos Daciæ,tibi debitam, sicut Metropolitano suo,

quemadmodum in antiquis privilegiis Gregprii, Sergii,

Leonis, Benedicti, Nicolai, Adriani, Romanorum Ponti-

ficumcontinetur obedientiam derogare: frequenterau-

tem et a prædictis prædecessoribus nostris, Calixto

et Honorio, et a nobis eis mandatum est, ut aut ad

tuam et Hammenburgensis ecclesiæ redirent obedien-

tiam: aut si quam super hoc se confiderent justi-

tiam habere, ad sedem apostolicam venirent præ-

parati. Ipsi vero apostolicis contemnentes obedire

mandatis, nec venerunt, nec responsales miserunt.

Quia igitur luerum nemo de sua contumacia debet

obtinere, ex deliberato fratrum nostrorum episcopo-

rum et cardinalium consilio, tam Lundensem quam
alios episcopos Daniæ tibi restituimus. Ad formam

itaque privilegiorum Gregorii, Sergii, Leonis, Bene-

dicti, Nicolai et Adriani, episcopatus Daciæ, Suediæ,

Norvegiæ, Farriæ, Gronlandiæ, Halsingalandiæ, Is-

landiæ, Scridiuindiæ et Slavorum, carissimi filii

nosti'i, Lotharii regis precibus inelinati tibi et per

te Hammenburgensi ecclesiæ, suæ videlicet metropoli,



79DIPLOMER VEDKOMMENDE GHONLAND.

præsentis scripti pagina confirmamus .... Data
Romæ, apud montem Aventinum, per manum Al-

merici, sanctæ Romanæ ecclesiæ Diaconi, Cardinalis

et cancellarii, VI Calend. junii, Indictione XI, in-

carnationis dominicæ anno MCXXXHI, Pontificatus

vero domini Innocentii papæ Udi anno quartoV’
Der haves og (tildeels hos de samme Forfattere

, især

Staphorst) 4 korte Breve, udstædte af samme Pave under
samme Datum

, 1) til Biskop (sic) Adzer af Lund, om at

adlyde Metropolitanen i Hamborg, 2) til en Konge afSver-
rig (hvis Navn man i senere Tider ikke har kunnet udfinde

eller læse), af det Indhold, at alle Sverrigs Biskopper frem-
deles skulde adlyde Hamborgs Erkebiskop

, 3) Befaling til

de svenske Biskopper af samme Indhold — og £) et til

Kong Nicolaus af Danmark
, angaaende de Danske Biskop-

per, i selvsamme Henseende.

Hvor urimelige end disse Documenter ved forste die-
kast, kunne forekomme os, maae vi, med Suhrn, dog tage i

Betænkning aldeles at forkaste deres Ægthed, naar vi see

hen til Keiser Lothars Forbindelser medJnnocentz den 2den,
hvem han (mod Anaclet) just i det ovenmeldte Aar oplof-

tede paa den pavelige Throne, og tillige den forstnævntes

idelige Cabaler mod Danmark, om hvis Herredomme to

Prætendenter da strede, og hvilket han vistnok, i verdslige

Anliggender, har sogt at bringe i Afhængighed af det tydske

Rige, hvortil Danmarks Henlæggelse i geistlige Sager under
Hamborgs eller Bremens Erkebispedomme ret vel kunde
passe.

9.

lnnocentz den 2dens Bestræbelser for Ophævelsen af

Lunds Erkebispedomme havde ingen varige Folger — men
ikke desmindre leed det et særdeles foleligt Tab ved Op-
— — '

*

) Saalcdcs ogsaa hos Staphorst; Lindenbrog har derimod III.
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rettelsen af et nyt Erkebispedomme for Norge, Island, Gron-

land o. s. v. i Nidaros eller Trondhjem efter Foranstaltning

af Pave Eugenius den 3die og ved hans Legat, Cardinal

Nicolaus Breakspire, Biskop af Albano, en fddt Englænder,

Aar 1152 eller 1153 1
. Det oprindelige Stiftelsesbrev bar

haft den samme Skjæbne som det Lundske, men af den

Bulle, udstædt 1154, hvorved Paven, nemlig Anastasius den

4de, forst bar confirmeret samme, have vi endnu Papirs-

afskrift efter en Copie paa Pergament, verificeret af adskil-

lige Prælater i Nidaros den 26de Juni 1429. Afskriften

findes
,

med Arne Magnussens Haand i de Kjobenhavns

Universitetsbibliothek tilborende MSS. Bartholiniana T. E.

p. 151 af en gammel Membran fra Bergen
,
som brændte

med Universitetsbibliotbeket 1728. Denne yderst vigtige Af-

skrift, der og angaaer Erkestiftets Privilegier udstædte af 6

senere Paver, er trykt i Pontoppidans Annales Eccles. Dan.

1, 379 og i Thorkelins Arnæ-Magnæanske Diplomatarium,

2den Deel S. 3—5. Vi gjengive de for os vigtigste Uddrag

af Diplomet ndie collationeret med den ovenmeldte Bar-

tholinske Copie.

Universis ad quos præsentes litteræ pervenerint

Sweno Decanus, Wlpho Arcliidiaconus, Ecclesiæ Ni-

drosiensis, Ingewaldus Prior canonicorum regularium

Sancti Augustini in saneta sede apud Nidrosiam et

Petrus Prior fratrum Prædicatorum ibidem, salutem

J
) Det sidstmeldte Aar antages for Stiflelsesaaret af de troværdigste

islandske Annaler. Biskop Jon, Byrgcrs Son, af Stavanger blev Nor-

ges Icirstc Erkcbiskop. Cardinal Nicolaus kom til Norge J 1 52 og

reistc derfra i det folgende Aar, men er vel neppe kommen til Rom

lorend efter Eugcns Dod og Anastasius’s Valg, forst i Juli 1153.

Strax citer den sidstnævntes Dbd besteg Nicolaus selv den pavelige

Tbrone Dirst i December 1154 Indtil sin Dod den 1ste Scptbr.

1159 var ban en stor Patron al Nordmandene, som siden ansaae
0

barn for en Helgen. 1 det næste Aar derefter diide den af barn
i .

fiirst indsatte norske Erkebisfeop.
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in Domino sempiternam. Noveritis nos litteras in-

frascriptas felicis recordationis Domini Anastasii Papæ

quarti, non cancellatas, non abolitas, nec in aliqua

sui parte vitiatas, sub philis serici, brunei coloris,

el plumbeo sigillo vidisse et diligenter perlegisse,

cum subscriptione ejusdem summi Pontificis Ana-

stasii et Cardinalium
;
quarum tenor, unacum sub-

scriptionibus, signis tamen eorundem subscribentium

illic appositis, bie autem omissis, de verbo ad ver-

bum sequitur, et est talis:

Anastasius Episcopus, servus servorum Dei, ve-

nerabili fratri, Jobanni Trwdensi1 Arcbiepiscopo

ejusque successoribus canonice substituendis in per-

petuum2
.... felicis memoriæ Papa' Eugenius, an-

tecessor noster, de corrigendis liiis, quæ in regno

Norvegiæ correctionem videbantur exposcere, et verbo

ibi fidei seminando, juxta sui officii debitum, solli-

citus extitit. Et quod per se ipsum universalis ec-

clesiæ cura obsistente, non potuit, per Legatum suum

venerabilem scilicet fratrem nostrum, Nicolaum Al-

banensem Episcopum, exsecutioni mandavit. Qui

ad partes illas accedens, sic ut a suo patre familias

acceperat in mandatis, talentum sibi creditum lar-

gitus est ad usuram, et tanquam fidelis servus et

prudens multiplicatum in fructum studuit repor-

tare. Inter cætera vero, quæ illic ad laudem no-

*) Skal vist være Trundensi, eller Trondensi (1 rondhjemsk ,
al det

Norske prændskr
,
prondskr). — 2

) Membranen havde herfor Ab-

brevationen ppm

,

hvorom det hedder i en med Afskriften samtidig

Bemærkning: extat in membrana.

nroniands historiske Mindesmærker, 3 Bind. OD
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minis Dei et ministerii sui commendationem implevit,

juxta quod prædictus antecessor noster ei præcepe-

rat, pallium fraternitati tuæ indulsit. Et ne de cæ-

tero provinciæ Norvegiæ metropolitani possit cura

deesse, commissam gubernationi tuæ urbem Tliru(n)-

densem ejusdeni provinciæ perpetuam metropolim or-

dinavit, ct ei Asloensem,Hammarcopiensem,Bergenen-

sem, Stavangriensem, insulas Orcades, insulas Guthraie4
,

insulas
2 Islandensium et Grenelandiæ episcopatus,

tanquam suæ metropoli perpetuis témporibus coftsti-

tuit subjacere, et earum episcopatus sicut metropo-

litanis suis tibi tuisque successoribus obedire. Ne

igitur ad violationem constitutionis istius ulli un-

quam liceat aspirare, nos eam auctoritate apostolica

confirmamus et præsenti privilegio communimus, sta-

tuentes, ut Tru(n)densis civitas perpetuis témporibus

supradictarum urbium metropolis babeatur, et earum

episcopi tam tibi, quam tuis successoribus, sicut

metropolitanis obediant, et de manu vestra conse-

crationis gratiam sortiantur; successores autem tui

!

)
Maa vist rettes til Suthraie. Her menes nemlig de for saakaldlc

Suprcyjar eller SuiPreyar (Suthrcyar), Skotlands vestlige Oer, ellers

kaldede Hebridcrne eller Bebuderne. Hint gamle Navn er ellers ble-

vet forvandsket til Sodoru eller Sodur
,

hvorfor Biskoppen af Man

indtil de nyeste Tider ogsaa bar skrevet sig som Biskop af Sodor

,

som længe bar været uforstandigt for de fleste Britter. Disse Stifter

skiltes fra Tron db jerns Erkeblspedomme 1266? Oikcnoerne derimod

ikke forend efter 1461.

2
) Mon der Ikke her skulde mangle Fariæ d. c. Færderne (som

paa denne selvsamme Tid opholedes til et Bispedomme) ? hvilket

(eller noget lignende) Sammenhængen af de 4 næstfølgende Ord sy-

nes at udkræve? disse vilde da betyde: Islændernes og Grdnlands

Bispedommer. Siden 1106 bestod Island af 2 Stifter.
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ad Romanum pontificem tantam recepturi, domum
consecrationis accedant; et ei, simili modo1

et Ro-

manæ ecclesiæ subjecti semper existant. Porro con-

cesso tibi pallio, pontificalis scilicet officii plenitu-

dine2 ’’ o s. v.

uEgo Anastasius catbolicæ ecclesiæ Episcopus

(14 Cardinolers og deriblandt Biskoppen afAlbano

Underskrifter). Datum Lat. per manum Rolandi,

sanctæ Romanæ ecclesiæ presbyteri Cardinalis et Can-

cellarii. Kai. Dccembris3
Indictione III

4

,
Incar-

nationis dominicæ anno MCLIIII, Pontificatus vero

Domini Anastasii Papæ IIII anno II.

Nos insuper supradicti Decanns, Archidiaconus et

Priores vidimus et alias sex litteras apostolicas, videli-

cet: Adriani quarti, Clementis tertii, lnnocentii tertii,

Gregorii noni, lnnocentii quarti
5

et Clementis quarti,

cum impendentibusplumbeissigillis, omni prorsus su-

spicione carentes, sub eodem verborum tenore, eadem

per omnia privilegia præfatæ ecclesiæ Nidrosiensi con-

cessa, cum similibus ipsorum summorum Pontificum

et cardinalium subscriptionibus et signis eorundem,

T
) Maaskee rettere: solummodo

,
som og forekommer herefter

* nyere Pavelige Buller af lignende Indhold. — 2
) Her fdlgcr

cn noiagtig Opregnclsc af de Hoitider o. s v.
,

paa hvilke Pal-

lium skulde hæres — med forskjellige almindelige geistlige Forma-

ninger. — 3
) Suhm antager Dagen for den 30te November. Hist.

af Danm. VI, 192. — 4
) Skulde vel snarere hedde II (sc-

eunda). — a) Ved cn indlobcn Trykfeil ommeldcs saaledes Innocen-

tius VI ((or IV) i Suhms Hist. af Danm. 1. c. Han siger ellers at

af disse Privilegier crc kun Anastasii og lnnocentii (at sige den 4des)

tilbage.



84- DIPLOMER VEDKOMMENDE GRØNLAND.

continentes. In quorum omnium fidem et testimo-

nium præmissorum, sigilla nostra præsentibus duxi-

mus apponenda. Datum Nidrosiæ VI Calendas

Julii anno Dornini MCDLXXIX 1 ”.

10.

Kun faa Aar efter Oprettelsen af det Trondhjemske

Erkcbispedomme og længe efter Pavernes fornyede Aner-

kjendelse af det Lundske, sogte Erkebiskop Hartvic paa ny

at gjcnerhverve det Hamborgsk- Breiniske Erkcstifts gamle

Herredomme over Nordens Higer og Lande. Forst synes

han at have henvendt sig til Pave Adrian 4 herom, skjonfc

denne neppe kunde tænkes saa snart at ville forstyrre sit

eget Værk; lian udstædte dog den 2ide Februar 1158 en

Bulle, hvorved Erkestiftet Bremen stadfæstedes i alle dets

lovlige og paa canonisk Maadc erhvervede Rettigheder og

efter dets da bestaaende Grændser i selve Tydskland. Dette

var ingenlunde tilstrækkeligt for Erkebiskop Hartvic, der

ligeledes henvendte sig til Keiser Frederik den 1ste, da

fjendtlig sindet mod Paven, som ogsaa virkelig, under 16de

Marts, lod sig forlede til hin uretmæssige Begjerings Op-

fyldelse. Keiserens Stadfæstelsesbrev for de Hamborgske

Erkebiskoppers forældede og tildeels af Paverne ophævede

Privilegier findes hos Lindenbrog CScript . rer Genn. pag,.

158—161, Staphorst 1. c. I, 559—60 og derfra hos Lilje-

gren I, 59, Nr. 40). Det os deraf Vedkommende meddele

vi her i folgende Uddrag :

uIn nomine sanetæ et individuæ trinitatis Fride-

ricus, divina lavente clementia, Romanorum impe-

rator Augustus . . .

.

Noverint . . . omnium, Christi im-

periique nostri fidelium, tam præsens ætas quam

successura posteritas, qualiter dilectus noster Hart-

*) Thorkclin har l. c. (formodentlig ved en Trykfeil) MCDXXIX.
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wicus Hammaburgensis Archiepiscopus obtulit Ma-

jeståti liostræ privilegium Divi et augustissimi Im-

peratoris Hludovici, primi fundatpris et constructoris

Hammaburgensis ecclesiæ, supplicans nobis, ut bona,

possessiones, jura, immunitates, terminos, sicut præ-

fatus gloriosissimus Imperator instruxit, lios æternæ

stabilitatis vigore prædictæ ecclessiæ confirmaremus.

Nos itaque pia facta prædecessoris nostri clarius

intuentes et divinæ dexteræ opus per manum Cliristi

sul completum debita affectione cordis amplectentes,

quidquid in Hammaburgensi ecclesia statuit statuimus,

quod donavit donamus, et nostra imperiali auctoritate

confirmamus 1

... Recolimus quoque rem, magna ve-

neratione dignissimam, quod in eodem loco trans

Albiam, Hammaburcli liuncupato, idem gloriosissi-

mus imperator Hludewicus, proprii vigoris arcliiepi-

scopalem et super omnes ecclesias Danorum, Sveo-

num, Norwegiorum, Farriæ, Gronlandonum, Hallin-

golandonum, Islandonum, Scredevindonum et omni-

um septentrionalium partium metropolitanam sedem

constituit, et ut in futurum omnibus casibus sæpe

dictæ ecclesiæ obviare ]>osset, ne quisquam Episco-

porum aliquam sibi trans Albiam vel alicubi in

prædicta parocbia vindicare debeat polestatem, certo

limite eam circumscripsit. Terminos itaque quos

Imperator Hludovicus posuit et cos quos Otto Im-

perator postmodum ex consilio prineipum præfatæ

ecclesiæ designavit, juxta temporum æquam consi-

) Ilerpaa folder Stad fæstetsun af Keiser Ludu’^s Donationer an-

fiaaendc Klostrene Uodenach ol^ Turholt.
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derationem, immutatos conservamus, et nostra im-

periali auctoritate confirmamus, quod sint videlicet

termini ejusdem ecclesiæ ab Albiaflumine deorsumus-

que ad mare Oceanum, et sursum per Slavorum pro-

vinciam usque ad fluvium Pene et per ejus decur-

sum usque ad mare orienlale, et per omnes præ-

dictas septentrionis nationes 1 .... Et ut hæc nostræ

confirmationis auctoritas sui vigoris perpetuam obti-

neat firmitatem, præsentem inde paginam conscribi

et sigilli nostri impressione insigniri jussimus adlii-

bitis idoneis testibus, quorum hæc sunt nomina:

Arnoldus Maguntinensis Arcliiepiscopus, Eberbardus

Bambergensis Episcopus, Gebehardus Wirceburgen-

sis Episcopus, Albertus Aquensis præpositus, Ger-

bardus Magdeburgensis præpositus, Fridericus Dux
Svevorum, Clionradus Palatinus comes de Rbcno,

Hludowicus provincialis comes Thuringiæ, Marquar-

dus de Grumbach.

Signum Domini Frederici Romanorum Impera-

toris invictissimi. (L. S.)

Ego Reynaldus Cancellarius vice Maguntinensis

Archiepiscopi et Arcliicancellarii recognovi.

Data Frankenwort XVII Cal. Apiilis, Indictione VI.

Anno ab incarnatione Domini MCLVIII, regnante

Domino Friderico Romanorum Imperatore Augusto,

anno regni ejus Vlto, Imperii vero III.

Denne Handling af Keiser Frederik, der aabenbar sig-

tede til at omstyrte den da regjerendc Paves egne Stiftelser

og Anordninger i Norden, kan kun forklares af de Stridig-

J

) Resien \e(llcomnu‘r allene Tydskland.



DIPLOMER VEDKOMMENDE GRONLAND. 87

heder, som fandt Sted i Aarene 1157 til 1159 mellem begge

ovennævnte hoie Personer, som vedvarede til Adrian den

4des Dod, der indtraf den 1ste September i det sidst-

meldte Aar. I (ivrigt synes Keiserens ovenmeldte Edict ikke

at have haft den mindste Virkning paa de geistlige Stats-

forholde i de nordiske Riger.

li.

Efter at Erkebiskop Erik af Trondhjem i Aaret 1203

var kommen hjem fra den Landflygtighed, som hans Stri-

digheder med Kong Sverre havde foraarsaget, ncidte den ham

paakomne Blindlied ham til at overdrage sit hoie Embede
til Kannik Thorer Gudmundson af Oslo, som formelig valg-

tes dertil, og drog til Rom for at udvirke Pave Innocentz

den 3dies Stadfæstelse, der og blev ham til Deel, tilligemed

Pallium den 13de Februar 1205. Den af ham saaledes

erhvervede Rulle er endnu til i troværdige Afskrifter, af

hvilke een er meddcelt af Du Theil, i Værket: uDiplomata,

Cliartæ Epistolæ et alia Documenta ad res Francicas spec-

tantia” <&c. Parisiis 1791, 1 Fol. Tom 2 Part 2 p. 831

—

836, efter den ovennævnte Paves Copiebog:

uNidrosiensi Arcbiepiscopo ejusque successoribus

canonice substituendis, in perpetuum, confirmat ei

privilegia et concessiones antiquas.”

Hele Indledningen er (paa enkelte Skriverfeil eller

Trykfeil nær) aldeles overeensstcmmende med Anastasius

den 4des ovenfor (under Nr. 9) omhandlede Bulle af 1154,

saaledes som denne findes trykt i Thorkelins Diplomatarium

Arnæ-Magnæanum 1. c.
,
— lige indtil folgende Ord:

ufelicis memoriæ Eugenius papa, prædecessor noster,

de corrigendis bis quæ in regno Norvegiæ correctio-

nem videbantur exposcere (o. s.v.) .... non potuit,

per legatum suum, Nicolaum, tune scilicet ALbanen-

sem episcopum, qui postea in Romanum pontificem
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est assumtus, executioni mandavit. Qui ad partes

illas accedens (o. s.v.) ... . juxta quod prædictas

antecessor noster ei præceperat, pallium Jolianni,

antecessori tuo, indulsit, et ne de cætero provinciæ

Norvegiæ metropolitana cura possit deesse, coinmis-

sam gubernationi suæ urbem Nidrosiarum ejusdem

provinciæ perpetuani metropplim ordinavit, et ei

Asloensem, Amatripiensem, [Hamarcopiensem], Bor-

gensem [Bergensem], Stavangriensem, insulas Orca-

des, insul as Fareiæ, Suthraiæ et Islanden et Grene-

landiæ episcopatus, tanquam suæ metropoli perpe-

tuis temporibus constituit subjacere, et earum epi-

scopi (io . s. v.) . . . aspirare, Nos felicis memoriæ præ-

diet i Eugenii et Alexandri, atque dementis, præde-

cessorum nostrorum Romanorum Pontificum vestigiis

inbærentes, eandem constitutionem auctoritate apo-

stolica confirmamus et præsentis scripti privilegio

communimus, statuentes ut Nidrosiensis civitas (o. s.v.

som ovenfor l. c.). Datum Romæ, apud sanctum

Petrum, per manum Johannis Sanctæ Mariæ in Cos-

medin, Biaconi Cardinalis, sanctæ Romanæ eccle-

siæ Cancellarii. Id. Februarii Indictione IX, incar-

nationis dominicæ anno MCCV, Pontificatus vero

domini Innocentii Papæ Illtii anno octavo.

Meget interessant havde det været lier at kunne med-
dele den ovenfor S. 47—48 ommeldte, i Aaret 1247 udfær-

digede Befaling af den pavelige Cardinal Wilhelm af Sa-

bino til Gronlænderne, om at hylde en Konge i Overens-
stemmelse med den guddommelige Lov, men saavel dette

Diplom, som andre i den Anledning vexlede Breve m. m.

ere, desværre, forlængst sporlost forsvundne.
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12.

Efter Trondhjems Erkebiskop Sigurd IndridesOn Sims

Bod 1252 valgtes i hans Sted Kannik Sorle af Hammer,
som strax drog til Rom for at erholde Pavens Confirmation

paa Valget. Den gaves ham i en Bulle af 25de Februar

1253 (efter Romernes da brugelige Tidsregning 1152),

som endnu er til i det Kongelige Danske Cancellies Archiv,

trykt i Thorkelins Magnæanske Diplomatarium II, 41. Det
for os Vigtigste lyder saaledes

:

(Innocentii IIII privilegia Ecclesiæ Nidrosiensi

metropolitanæ, data Perusii.)

Jnnocentius Episcopus, s. s. D. venerabili fratri

Nidrosensium Arcliiepiscopo ejusque successoribus

canonice substituendis”. Det Paafolgende med Or-

dene
ufelicis memoriæ Eugenius” o . s. v . er næsten

ligelydende med det her foran i Bidlen Nr. 11 An-

fortei til Ordene: JPallium bonæ memoriæ Johanni

antecessori tao, indulsit. Et ne (o. s . v.) . . . commis-

sam gubernationis suæ urbem Nidrosiensem ejusdem

provinciæ perpetuam metropolim ordinavit et ei Aslo-

liensem, Harnarcipiensem [Hamarscopiensem]
,
Bar-

gensem, Stavangriensem, insulas Orcades, insulas

Fareie 1

,
Sitlieraie et Isladensem [Islandensem] et

Grenelandiæ Episcopatus, tanquam suæ metropoli

{o. s. v.) ... Ne igitur . . . nos felicis recordationis

Alexandri et Gregorii, prædecessorum nostrorum,

R-omanorum pontificum vestigiis inbærentes, eandem
constitutionem auctoritate apostolica confirmamus . .

.

(iovrigt ligelydende med det ovenfor L c. anforte)

) Ilcrvcd synes vor ovenfor S. 82 i Anm. 2 fremsatte Gisning at

bekræftes.
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. . . Ego Jnnocentius catholicæ ecclesiæ Episcopus.

(JDerpaafolge 9 Cardinalers Underskrifter.)
Datum

Perusii per manum Guillelrni Magistri scholarum

Parmensis, S. Romana) ecclesiæ vice cancellarii V

Cal. Martii, Indictione XI, Incarnationis dominicæ

anno MCCLII, pontificatus vero Domini Innocentii

IIII Papæ anno decimo.
11

Kun 8 eller 9 Aar efter Udfærdigelsen af denne Bulle

indtraf Grønlændernes frivillige Hylding af Norges Konge,

1261, men de Actstykker, der angaae denne mærkelige

Begivenhed, ere forlængst aldeles tabte.

13.

Paul Henri de Mallet, fodt i Genf 1730, som fra 1752

af i en Deel Aar var Professor i det franske Sprog ved Kjø-

benhavns Universitet, reiste benved 1763 til Rom, og fo-

retog, efter Begjeringer fra Danmark, adskillige Undersø-

gelser vedkommende Grønlands Historie m. m.
,

i det Va-

ticanske Arcliiv. Resultaterne deraf bleve først meddeelte

paa Latin 1771 i J.H. Schlegels Sammlungen zur danischen

Gcschichte 1 B. 1 St. (under Titel
: uExcerpta ex archivo

Vaticano de pristino statu Gronlandiæ”) og benved 1789

(noget feilagtig) i Paul Egedes Efterretninger om Grønland

S. 82—91. Det meste heraf er copieret ved Langebek, i

en Afskrift, tilhørende det Kongelige Geheime Årehiv, som

vi have haft til Eftersyn.

Efter Tidsordenen optage vi lier den første af disse

Noticer: den er tildeels uddragen af Pave Johannes den

21des Brev af 3die Decbr. 1276, hvorved han tillader Erke-

biskoppen af Trondhjem (da Jon eller Johannes den 2den,

kaldet den Røde), efter hans Forestilling og Begjcring at

lade indkræve i Grønland den ved det 2detLyonske Conci-

lium 1274 paabudne Tiende af Geistligheden eller Kirkerne,

som Bidrag til Omkostningerne ved det hellige Lands da
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forehavende Gjenerobring
,

ved dertil udnævnte paalidelige

Mænd
,

da en saadan Reise til
,

i og fra Gronland neppe

vilde kunne tilendebringes i kortere Tid end 5 Aar 1
. Den

lyder saaledes:

„Prima, qtiæ in Pontificii archivi monumentis

occurrit hactenus mentio de Episcopale sede Gar-

densi in Groenlandia, est anni 1276. Cum enim

pro expeditione in terram sanctam paranda decretæ

fuissent in proximo consilio oecumenico Lugdinensi

U an. MCCLXXIV decimæ e beneficiis ecclesiasticis

in universo orbe christiano colligendæ, et ad earum

exactionem in tota provincia metropolitana Nidro-
• i

siensis archiepiscopus ipse designatus fuisset, nec

ipse posset (aut vellet) in Groenlandiam navigare

facultatem petiit a Johanne XXI, Romano Pontifice,

ut id muneris idoneis et fidis viris delegare posset.

Ejus precihus annuit Pontifex, ea præcipue ratione

commotus (ut ipse ait) uquod Gardensis Diocesis,

uquæ de tua et provincia et regno existit, a metro-

upolitana Ecclesia adeo sit remota, quod de ipsa

„Ecclesia illuc, propter maris impedimenta, vix in-

tt
fra quinquennium ire quis valeat et redire ad Ec-

uclesiam supradictam” Sic liabent literæ Pontificiæ,

datæ Viterdo 2° Nonas Decembris (4 Dec.) anno

I (scilicet 1276), quæ servantur in Regesto ejusdem

Pontificii Cap. 93 et 255.

*) Delle synes vel ved forste Oiekast at være overdrevet, roen naar

inan betænker at Erkebiskoppen paa cn saadan Reise skulde besoge

enhver Kirke i Grbnlands Ostcr- og Vesterbygd, kunde Ilavisen (im

-

pedimenta maris') l ct lægge saadanne Hindringer i Veien for ham,
at ^ i n ovenmeldtc lange Tid rnaattc inedgaae til det hele Tog. An-
nalerne indeholde (ovenfor) Beviser nok for denne Mulighed.
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14—15.

1280. I dette Aar holdtes etConcilium i Bergen af Erkebi-

skop Jon (den 2den) med disse norske Biskopper: Andreas

af Oslo, Jorund af Holum i Island, Erlend af Færo, Arne

af Skalholt, Narfe af Bergen
,
Thorfihn af Hammer. Dette

Kirkemode begyndte strax efter Trinitatis Søndag og ved-

varede formodentlig til den 25de Juli (VII. Cal. Aug.),

da et Document er blevet udfærdiget af de nævnte Præla-

ter angaaende Kong Eriks Kroning (den 15de Juli) trykt i

Thorkelins Diplomata Arnæmagn. II, 92. Dette stemmer

fuldkommen overeens med Efterretningen i den islandske
&

Saga om Biskop Arne Thorlaksøn (Udgavens S. 42) paa

det Tillæg nær, at en Biskop Marcus af Syderøerne (eller

Hebriderne, som i Annalerne kaldes Biskop af Man, *}* 1304)

ogsaa bar været tilstede ved bemeldte Kroning. — Paa dette

Kirkemode udfærdigedes af samtlige der forsamlede Præla-

ter en ny Kirkeret, for Kongeriget Norge (oversat af Paus

i lians Samling af norske Love), men den er rimeligviis

hverken bleven bestemt til at gjelde for Island eller Grøn-

land; Island havde da nemlig for 5 Aar siden (1275) faaet

sin egen Kirkeret forfattet af Biskop Arne og confirmeret

af den ovenmeldte Erkebiskop, som ligetil Reformationen

gjaldt der i Landet ja ansees i visse Henseender endnu for

gjeldende. — Derimod udfærdigede det ovenmeldte Ber-

genske Concilium desuden tvende særegne Statuter, bestemte

til at gjelde for hele Nidaros Erkebispedomme
,

altsaa for

Island, Færoerne og Grønland forsaavidt det der kunde an-

vendes. Dette Synodale findes paa gammelt Norsk i for-

skjellige Codices i den Arnæmagnæanské Haandskriftsam-

ling, især 351 og 354 i Folio samt 238 i 4, og er aftry^t

derfra med latinsk Oversættelse af Finn Johnsen i hans Hi-

storia ecclesiastica Islandiæ, 1ste Deel o. fl.
,

det første

(hvori Varianten Arne for Narfe af Bergen er urigtig) S. 445

—

469 og det andet S. 469—471. Da dog intet udtrykkelig
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nævnes deri som angaaende Grønland i Særdeleshed, ntiies

vi her at henvise til sidstmeldte fortrinlige Værk. Jfr. Mun-
ter Kirchengesch. 1 Th. 1 Abth. S. 202—203.

16.

Den 2den af Mallet meddeelte Notice om Grønland fra

det Vaticanske Archiv horer formodentlig egentligst til Aaret

1285. Den omhandler en Erkebiskop af Trondhjem, som
i sin Tid var Hoved-Indsamler af den under Nr. 12 om-
handlede Tiende (af Norge og Grønland) men kom i Uenig-

hed med Kongen
,

hvorfor han flygtede ud af Riget efter

at have deponeret en Deel af det saaledes Indsamlede ved

Erkestiftet, men ladet Resten staae hos de underordnede

Indsamlere, hvorpaa han kort derefter dode udenlands.

Her er Talen om den ovenmeldte Erkebiskop Jon den 2den,

som formedelst sine Stridigheder med Kong Erik, kaldet

Præstehader, udvandrede 1282 til Skara i Vestgdtland, hvor
han dode i det næstpaafolgende Aar. Saaledes stode Sa-

gerne (hedder det i den Pavelige Regnskabsbog til 1287)
indtil Magister Ugnatio Aretius blev af det apostoliske Sæde
bemyndiget til at modtage det af bemeldte Tiende, der var

blevet oppebaaret af Erkebiskoppen og hans Indsamlere.

Noticen lyder saaledes:

In Jibro rationum Decimæ prædictæ annotatur,

quod in regno Norvegiæ a principio fuit collector

Archiepiscopus Nidrosiensis, quamdiu vixit
;

et quia

venit ad discordias cum Ilege propter facta Eccle-

siæ suæ, regno exiens extra regnum decessil, et de

pecunia, quam collegit et colligi fecit, deposuit apud
Ecclesiam suam, aliani diniisit penes collectores, et

sic stetit negotium dictæ decimæ
,
donec Magister

Ugnatio, plebanus de Castellione, Aretius, fuit De-
putatus per sedem apostolicam ad recipiendum quod
collectum erat per dictum Arcbiepiscopum et col-



94 DIPLOMER VEDKOMMENDE GUONLAND.

lectores suos. (Ex libro ration. Decim. Collect. ab

anno 1274 ad annum 1287, pag. 19).

Vi formode at Efterretningen om disse Forholde ved

Tiende-Indkrævningen i Norge m. m. ankom til den Pave-

lige Curie 1283 eller 1284, og at den ovennævnte Magister

Ugnatio er kommen dertil 1285 med Biskop Andreas af Oslo,

som da (efter de Islandske Annaler) kom tilbage fra Rom

med Pavelige Breve. Om Udfaldet af denne Sendelse er

ellers intet os bekjendt.

17.

1299. Synodalier for hele Erkebispedommet udgivne

i Nidaros udie decollacionis beati JobanniBaptistæ (29 Aug.),

anno domini millcsimo ducentesimo nonagesimo” afErkebiskop

Jorund, samt Biskopperne Erlend af Færd, Arne (Helgeson,

da Electus) til Skalbolt, Arne af Stavanger, Eyvind af Oslo

og Thorstein af Hammer; see Finni Jobannæi Hist. eccl.

Island. T. 1. p. 472—474.

18.

1306. Synodalier for samme Erkebispeddmme udgivne

i Oslo af Erkebiskop Jorund, samt Biskopperne Erlend af

Færo, Ketel af Stavanger, Helge af Oslo, Arne af Bergen,

Ingjald af Hammer; a. d. millesimo trecentesimo sexto, pridie

nonas Julii (6 Juli) 1. c. S. 475—76. Jfr. Munters Kirchen-

gescb. 1 Th. 1 Abth. S 203.

19.

1308. I de ovennævnte Bartholinske Haandskrifrer (Tom.E,

S. 338) findes en Udskrift af et Pergaments - Haandskrift

kaldet Registrum Bogense, indeholdende Udkastet til et

Brev fra Biskop Arne i Bergen til Biskop Thord paa Gron-

land, af 22de Juni 1308. Rimeligviis bar det Skib, hvor-
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med det skulde overbringes med det dertil horende Sendings-
gods

, da snart skullet afgaae
;
denne Afseilingstid synes at

indfalde saa sildig i Sommertiden, at Skibsforeren neppe
bar agtet sig tilbage den samme Sommer, men forst i det
næste Foraar. Efter Sagaerne pleiede de norske Kjobmænd
°g Skippere, som fore paa Island i gamle Dage, som oftest

at bære sig ad paa en lignende Maade, og det var blandt
dem en almindelig Skik, at Skibsfolkene fordeeltes til Vin-
terophold blandt Bygdens mere formuende Beboere. Det
samme udfinde vi og af de samme Kilder at have været
Skik og Brug i Gronland; see f. Ex. herovenfor 1,238,246,
402; II, 125, 316, 536 (o. f.), 638, 692. Annalernes Ef-
terninger henpege og tit til den samme almindelige Frem-
gangsmaade.

Hvor vanskelige og sjeldne gode Skibsleiligheder fra

Norge til Gronland have været i de Tider, viser Brevets
Indhold, i det Bergens Biskop formoder at Kong Eriks Dod,
som indtraf i Sommeren 1299, endnu 1308 kunde være
ubekjendt i Gronland. Endskjont Brevets ovrige Indhold
synes at være ubetydeligt, finde vi det dog i visse Hen-
seender at være interessant, ligesom det og anfcirer forskjel-

lige historiske Data. Vi meddele det derfor heelt og hol-

dent. En latinsk Oversættelse af dette Brev (med Undta-
gelse af det Stykke, som handler om Sendingsgodset) findes

i den Bartholinske Samling 6te Tome S. 676. Den er uden
Tvivl ny, som bedst indsees af folgende isteden for det

manglende Stykke indforte Notice: aCetera epistolæ agunt
de rebus, quas Bergensis Episcopus Gardensi mittit, quarum
nomina intelligi non possunt.” — Den Part af Brevet, der

omhandler Kong Eriks Dod, er meddeelt af Finn Johnsen
i hans Historia ecclesiastica Islandiæ T. 1, S. 401, (hvorom
Diere her nedenfor i Anmærkningerne). Der tillægges dog
dette Brev ved en Hukommelses- eller Skriverfeil Arnes
Eftermand i Embedet, Biskop Audfmn.
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Wirdulegom herra oc andlegliom brodar sinum

herra f)orde med gudz miskunn biskupi a Grona-

lande, sendir A. med samre miskunn biskup i Biorg-

vin quediu guds oc sina brodorlega ælsku. Tid-

endi liafa med oss til fallet, bæde stor oc J>ung a

bessom vetrom
,

bvart J>er bafed bau spurt eda

æigi um frafall virdulegs lierra Eiriks kunungs i

Noreghe, er andadezst i Biorgvin tvæim nattom

efftir Seliu volcu, anno domino M° CC° nonagesimo

nono; so andadezst oc Oyvindur biskup i Aslo a

fiorda are bar efftir, oc Arne biskup i Stavangre.

Oc lidnu eigi fullu einu are bar effter andadezst

virduleger herra broder Narfve biskup i Biorgvin,

oc J)ostæinn biskup i Hamre; sub anno domini

M° CCC° quarto, er artiid mins herra Narfva bisk-

ups decimo VH° kalendas Novembris. En nu i

sumar andadezst virduleger herra Erlendur bisk-

af Færæigium Idibus Junii. Bidium ver at bcr

minnizst bessarra hofdingia saler i ydru bonahalde

oc minnazst later adra menn bæde lærda oc olærda.

Sendu ver til ydar, sosem til vinar oc frenda,

mæir minnilega en rika sending: eit skinger oc

syrkot oc kaprunn af liosbaam1
lit, er skingret,

syrkot, kaprun fodrat med gram skinnum, oc kyrtil

bar til af sama klæde. Bidium ver at ber firer

litid bessa sending ei; bv*at annan tima skal bar

um bætra bægar gud vil. f)a luti flæiri sem ver

sendum til klaustranna lier
2
skal Olafur bonde ydur

J

) Bor sikherlig læses ljosblåm.

der (

d

. e i Gronland).

2
) Maa rimeligviis læses par,
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Hoiværdige Herre og sin aandelige Broder Herr
I liord, af Guds Naade Biskop paaGronland, sender
A 1

af samme Naade Biskop i Bergen, Guds Hilsen

Dg sin Broderlige Kjærlighed. Bande store og tunge

Tidender liave indtruffet blandt os i disse Vintre

(Aar), enten I saa have faaet dem at vide eller ikke,

— som den lioithædrede Herres Kong Erik. af Nor-O
gesDodsfald; ban dode i Bergen tvende Nætter efter

Sællo Helgenes Aften" i vor Herres Aar 1299. Lige-o
ledes bortkaldtes Eyvind, Biskop i Oslo, paa det 4de

Aar derefter, ligesom ogsaa Arne, Biskop af Stavan-

ger. Ikke et fuldt Aar derefter dode den hoiværdige

Herre, Broder Narfe, Biskop i Bergen, og Thorstein,

Biskop afHammer 1304\ Min Herre Biskop Narfes

Aarstid (Anniversaria) indtræffer den 16de October.

Men i denne Sommer dode den hoiværdige Herre

Erlend, Biskop af Færoerne, den 13de Juni4. Vi

Bede at I mindes disse Høvdingers Sjæle i eders Bon-

ner, og lader tillige andre Mænd, saavel lærde som
ulærde, mindes dem saalcdes.

Vi sende eder, som vor Ven og Frænde, sna-

rere for Erindringens, end for nogen stor Værdis

Skyld, en Sending af et Skinger5 og Syrkot6 og

Kaprun7 af lyseblaa Farve, (Skingeret, Syrkotet og

Kaprunet ere forede méd Graaværk), og en Kjortel

dertil af samme Klæde. Vi Bede at I ikke forsmaaer

denne Sending; thi en anden Gang skal den, naar

Gud vil, blive forbedret. De flere Ting, som vi

sende til Klostrene der8
,
skal Olaf Bonde9 indhæn-

Gronlands historiske Mindesmærker. 3 Biiul. CO
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i hendur fa oc skipti eliter £>vi sem liann segir

ydur til, liami skal oc fa ydur af varre haulfu eil

fat med viflberium. Bidium ver at fer ritid til var

kunnlega um fa luti er ydur taka oc kyrkiu ydra.

Goymi ydar gud. Scriptum Bergis X° calend. Julii,

Anno Domini M° CCO VIII°

ANMÆRKNINGER.
1
) Dette A. betyder i Copiébogen Arni (Arne)

,
Biskop-

pens Dobenavn. Han kom vel til Embedet 1304 eller 1305

(efter Brevets Indhold angaaende Formandens Dodsfahl).

1 Hvidtfelds Bispekrbnnike kaldes han Arno, og siges at
i

have været bleven valgt (electus) 1304. Jfr. Anm. 3, samt

ovenfor S. 95. Efter Annalerne dode baade denne Biskop

og hans Yen Tliord af Gronland 1314, men Audfinn blev

viet til Biskop af Bergen. Hvidtfeld anforer ham som ele-

ctus 1312.

2
) Paa en Copie af dette Brev (fra Langebeks Tid) i Ge-

heime-Archivet lindes anfort: UA. M. corr. V”, som vistnok

vil sige saameget som at Arne Magnussen liar rettet Tallet

2 til 5 ;
uden Tvivl er dette skeet paa Grund af Annalernes

Beretninger om Kong Eriks Dodsdag som III Id. Juli, —
altsaa 13de Juli, der rigtignok indtræffer som 5te Dag efter

Seljumannamessa (8de Juli), som dog efter vor Mening

maa antages for næste Dag efter Seijumannavaka (eller

Sællomændenes Vigilie, 7de Juli). Finn Johnsen antager

derimod (1. c. T. I. p. 401) nærværende Brevs Efterretning for

den rigtige og for saa meget mærkværdigere, som Torfæus

ikke nævner Kongens Dodsdag
;
see ellers ovenfor S. 95.

3
) De vigtigste Annaler henfore Biskop Arne af Stavan-

gers I)dd til 1303, Eyvinds af Oslo, Thorsteins af Hammer
og Narfes af Bergen til 1304.

4
) Denne Færoiske Biskops Dbd ommeldes saaledes i en

Afskrift i den Bartholinske Samling Tom. E. p. 526 ,
af det
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<lige eder, og skulle de deles saaledes, som han
vil underrette eder om. Han skal og, paa vore

Vegne, flye eder et Fad med Viinbær 10
. Vi hede, at

I skriver os fortrolig til om de Ting, som vedkom-
me eder og eders Kirke. Skrevet i Bergen den

22de Juni 1308.

i rondhjemske Capitels Skrivelse til Paven af 12te Mai (quarto
kl. Maji) 1309: „Sanctitati vestræ notum facimus quod cum
venerabilis Pater piæ memoriæ Erlendus, quondam Farensis

Bpiscopus Anno domini MCCCVIH idibus Junii diem clau-

sisset extremum” o. s. v. Biskop Erlend er rimeligviis dod
i Bergen, hvor han tit opholdt sig, efter samme Documents
Med for.

6
) Ordet skinger er os ellers ubekjendt

;
det er muelig,

ligesom det engelske cingle
, fordreiet af det latinske cin-

gulum
,

da det vilde betyde et Livbelte, som nok kunde
passe til den (ivrige Dragt, hvortil det horte.

*0 Ordet er aabenbare det Franske surcot , Engelske sur-

coat

,

som fordum betydede en kostbar vid Klædning eller

Overkjole, brugt af fornemme Folk. Heraf det nyere Fran-

ske surtout.

7
) Dette Ord forekommer temmelig hyppig i den Tids

norske Documenter, og betyder en vis Hovedbedækning for

Mandfolk
,

lignende en Hætte. Det bruges ogsaa saaledes

i Island. Det kommer uden Tvivl af det franske capron
,

som har en lignende eller den selvsamme Betydning.

Vi have rettet uher” til uder”, som rigtigere efter vor

Stilemaade. Om end Originalen ikke her synes at være ty-

delig, er den dog et tilstrækkeligt Beviis for forskjellige

Klostres Tilværelse i Gronland i det 14de Aarhundrede.

Ordet uBonde” antyder vel hr een anseet Borger (i

Bergen).

<7*9
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1 °) Rimeligviis torrede Druer, nu bekjendte her under Navn af

Rosiner. I Grønland maatte de stedse erindre om det gamle

Vinlands Herligheder; jfr. ovenfor I, 222, 216, 412, 420.

Vi liaabe lier at have tilstrækkeligen forklaret Fleerhedén

af de Ord, om hvilke Brevets latinske Oversætter i den

Bartholinske Samling udtrykker sig saaledes
: uCetera epi-

stolæ agunt de rebus quas Bergensis Episcopus Gardensi

mittit, quarum nomina intelligi non possunf’.

20 .

1311. I de Bartholinske Haandskrifter paa Universitets-

bibliothcket Tom. E. pag. 555 o. f. findes forskjeliige Af-

skrifter fra en gammel Bergensk Copiebog paa Pergament,

som nu ikke vides at være til, af Actstykkcr, angaaende

den Bergenske Biskop Arnes Klage over Ludvig, eller Lo-

dowicus, urector ecclesiæ beati Petri de Borghund, Nidro-

siensis dyocesis”, som uretmæssig havde villet tilliste sig Bi-

skopsembedet paa Færoerne (episcopatuin Farensem) mod den

Bergenske Kirkes formeentlige, dog kun ved Hævd erhver-

vede Privilegier, og var, efter det Nidrosiske Capitels oven-

for S. 99 ommeldte Skrivelse til Paven, den 18de August

1309, bleven udnævnt dertil af Erkebiskop Jorund, fra hvis

Embedshandling Bergens Biskop havde appelleret til det

Pavelige Sæde. I den Henseende er Biskop Thord af Grøn-

land, da han i de to forste Maaneder af 1311 opholdt sig

i Bergen, og efter det Ovenanførte var en Yen og Slægt-

ning af Biskop Arne, bleven tilkaldt af 4 Bergenske Kanni-

ker, den sidstnævnte Biskops Commissarier
,

til at indfinde

sig med dem i St. Hans Minoriter-Kloster i Bergen, tillige-

med dets Abbed, Gustos og Guardian, for at oplæse for

ovennævnte Herr Ludvig en i Avignon den 10de September

1310 vidimeret Copie af den ovenommeldte Appellation, da-

teret i Bergen den 4de Marts 1309 ([indrykket i det Trond-

hjemske Capitels Skrivelse til Paven af 12te Mai s. A.) og

at æske hans Erklæring, om ikke sammes Original-Doeu-
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ment, udfærdiget under Erkebiskop Nicolai af Upsala og flere

Prælaters Segl, var blevet ham forkyndt, hvilket lian og

selv mundtlig tilstod at være skeet i Ekero (^Eykroy) den 26de

Juli i sidstmeldte Aar, i adskillige Biskoppers Nærværelse,

da han den Gang, efter det Nidrosiske (eller Trondhjemske)

Gapitels Befaling
,

forlangte at blive viet til Biskop over

Færo ved Biskopperne af Stavanger og Hammer (til hvilke

Capitlets Begjering desangaaende af 22 April 1309 endnu

haves i Afskrifter). Denne begjerede Beskikkelseshandling

gik for sig i det fornævnte Kloster i Bergen den 30te Ja-

nuar 1311, da ogsaa dette derom udfærdigede Document er

dateret. Dets Slutning lyder saaledes:
lk
Nos igitur Thordo,

Dei gratia, Episcopus Gardensis, Petrus abbas monasterii

Sti Johannis Baptistæ Bergis, Sigwardus custos fratrum mi-

norum in regno Nonvegiæ et Olaus Gardianus fratrum

eorundem domus Bergensis supradicti, præsen ti kartæ si-

gilla nostra apposuimus in testimonium præmissorum. v

21 .

1311. Biskop Tliord af Garde bevidner endvidere i

et særskilt Document, udfærdiget i Bergen den 1ste Februar

1311, at han, den 30te Januar næst forhen, var tilstede i

St. Hans Minoriter-Kloster i Bergen, tilligemed dets Abbed,

Custos og Guardian, da de i sidstanforte Document nævnte

4 Bergenske Kanniker, som udnævnte dertil af Stedets Bi-

skop Arne, oplæste den ovenmeldte Appellations- Gjenpart

for Hr. Ludvig, Kirkeherre til Borgund i Nidaros Dioecese,

og medbragte ligeledes Betjenten Herbrand, som erklærede

at han havde overbragt samme Instrument til Staden Ber-

gen, hvortil han ankom den 26de Januar næstforhen
,
hvil-

ket lian tilbod sig at bekræfte med egen Ed, og Vidnes-

byrd af Præsterne Peter og Finn, som til Skibs havde led-

saget ham dertil. Biskoppen (m. il.) bevidner fremdeles

at ovennævnte Ludvig, da han af Kannikerne blev adspurgt,

for hvilket Forfalds Skvid lian ikke havde modt i den rette
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Tid ved den Pavelige Curie, havde undskyldt sig med et

Tilfælde, hvorved lian havde brækket Benet, — hvilket

Forfald nærværende Diploms Udstædere dog ikke vilde an-

tage for gyldigt, thi skjdnt han da haltede noget paa den

ene Fod, havde dette ogsaa længe for været Tilfældet, hvor-

for det og var bekjendt i Norge, at lian, fra den Tid han

i Aaret 1309 drog ud med Kongen (TIakon den ote) paa

Toget til Danmark, lige til Attestationens Datum, ikke havde,

ved den ovenommeldte Svaghed
,

været forhindret fra at

reise, hverken til Skibs eller til Hest, naar han kun havde

villet. Endelig erklærer Biskoppen og Klosterets Custos

at titnævnte Ludvig, i deres Nærværelse (paa en anden,

her formodentlig fcilskrevet Dag) havde tilstaaet at Olav,

udvalgt Erkebiskop til Nidaros, havde overdraget ham den

Færoiske Kirkes Gods, hvoraf han, med sin Familie, havde

tilstrækkeligt Udkomme, — ligesom de og bevidne at han

skalter og valter med samme Kirkes (eller Bispestols) Gods,

efter eget Tykke, som om han var dets retmæssige Ad-

ministrator.'

, Med Hensyn til de heromhandlede Stridigheder an-,

gaaeqde Bispedommet paa Færderne bemærke vi endvidere, at

Erkebiskop Jdrund, kort efter at have udnævnt Lodovicus

til Biskop over Færderne, faldt i en svær Sygdom, og blev

af Kannikerne berdvet al Myndighed
,

indtil han afgik ved

Doden 1309. Des sikkrere kunde Bergens misforndiede

Biskop appellere fra sin Overmands Embedshandling, hvil-

ken dog den sidstnævntes udvalgte Eftermand Olav, (for-

modentlig den samme som Eiliv, der blev virkelig Erke-

biskop 1311) anerkjendte og sdgte at sætte i Kraft. Den
titnævnte Ludvig eller Lodvik er rimeligviis den samme,
som i de Islandske Annaler kaldes Lodin

,
Biskop af Fær-

derne, og siges at være omkommen 1316 med sit da for-

liste Skib, hvoraf man maa formode at han da havde

vundet sin heromhandlede (som det maa forekomme os

fuldkommen retfærdige) Sag ved den Pavelige Domstol.
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22 .

1320. Erkebiskop Eilif af Nidaros, samt Biskopperne

Helge af Oslo, Vilhelm af Orkenøerne, Audfinn af Bergen,

Hakon af Stavanger, Hallvard af Hammer og Signar af

Færoerne udgave en Anordning om forskjellige aandelige

Anliggender, i Bergen, uin Concilio provinciali, anno domini

> millesimo trecentesimo vicesimo” og befalede at den skulde

|
efterkommes i den hele Provincia (Erkcbispedømme). Den

norske Original, med latinsk Oversættelse, er indfort i Finn

Johnsens Historia ecclesiastica Islandiæ T. 1 S. 477—78.

Jfr. Munter Kirchengesch. von Danem. u. Norw. 1 Tli. 1

;

Ab th. S. 301—305.

23 .

1322. Efter samme Værk T. 1 S. 452 holdt Erkebiskop

Eilif atter et norsk Bispemode
,

og udgav der talrige Befa-

linger om gcistlige Anliggender, anførte i det gamle Norske

med latinsk Oversættelse fra S. 478 til 496. Jfr. Munter

l c. 1. Th. 1 Abth. S. 205—206.

24.

1325. I dette Aar opkom der en Tvistighed mellem

Biskop Audfinn af Bergen og Erkebiskop Eilif, da den først-

nævnte klagede over at de Kjobmænd fra Trondhjems (eller

' Nidaros) egentlige Bispedomme
,
som horte under Erkebi-

skoppens umiddelbare Bestyrelse, og som i den Sommer

kom paa
, 4
Knarcn” fra Grønland til Bergen, ikke vilde yde

dets Biskop og Præster den Tiende, som dem tilkom med

Bette. Biskop Audfinn androg dette i et Brev til Erkebi-

skoppen af 24de Juli 1325, hvilket vi her meddele efter en

Afskrift deraf, tagen af det titommeldte gamle uRegistrum

Bergense”
,

afskrevet ved Arne Magnussen i Bartholins

Haandskriftsamling Tom. E, S. 101. En anden Afskrift, for-

modentlig derefter, fra Arne Magnussens eller Grams Tid,

findes i Geheime-Archivet
,

ligesom og en for os mærk-

værdig, men meget ældre dansk eller norsk Oversættelse
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af Brevet, som (uden Tvivl ved Langebek) er bleven be-

stirget udskrevet i Stockholm af en Copiebog fra Begyndel-

sen al 1500 Tallet i Antiqvitets-Archivet sammesteds, efter

folgende \ edtegning
: uEx diplomatario chart, negligenter

exarato sec. XVI ineunte in Beg. arcli. antiqvitt. Holm.
1761. ’ Af den forstmeldte meddele vi her den i samme
tilfoiede Complettering af Begyndelsesordene, ligesom vi og

ville optage nogle af den sidstnævntes mærkeligste Udtryk
eller Afvigelser i Varianterne til Originalen; i (ivrigt er det

tydeligt at Oversætteren paa forskjellige Steder (som her
ikke bebove at anfores) har misforstaaet sin Original. Kun
synes den senere Halvdeel af Erkebiskoppens Brev at være

grundet paa en anden Text end den vi nu kjende.

De Decimis mercatorum de Groriland.

Wirdulegliom lierra sinum etc.

1
senelir A. etc .

2

Ver {irongiomzt nokkot so til mote3 varom vilia

ydrum lierradom kunnict gera um nymæle J>au oc

undandraatt4
er feir kaupmenn af Tlirondhæimi sein

nukomo5
i knærrinom af Gronalande, alæita oss oa'• 7 O

soknarpresta i Biorglivin, i J>i at fæir næitta6
oss

reetta tiund luka af lcaupoire sinum7

, ke,m er keir

liafdu af Gronalande til Berghvinar
;
hafum ver med

allu kolenmode eftirlæitat vidur ka sem af ydar
Erkihiskupsdome ero, Olaf i Lexo og Æindrida

Arnason og adra k^irra kumpana, at keir lyke oss

’) Her suppleres saaledes som Variant i Geheime-Arcliivets Jf-
slcrift: I’.ililui med guds miskunn

,
Erchebiscopi i JNidnrose cl. c.

Eifif3 veel Guds Barmhjertighed Erkebislcop i hidaros. — -) Islc-

den for Originalens si. suppleres saaledes ved Gchcimc-Archivcts

Ajshrijt

:

Audfinncr med sararc miskun
,
biskup i Biorghvin, t|vedio

guds ok sina d. c. Audfinn vccl samme Barmhjertighed Bishop i

Bergen, Guds og sin Hilsen. Begyndelsen til den gamle Over-

scrltelse lyder saaledes: Om Gronlandtz liendt. Sin werdelige Herre
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Det maa og bemærkes at dette og tillige det næstfol-

g(‘nde Diplom allerede ere, fra den samme Kilde
,
med til-

horende ny Oversættelse bievne meddeelte paa Tryk afLec-
tor A. 1\ Munch i Værket: Samlinger til det norske Folks

Historie og Sprog
,
udgivne af et Samfund, 5te Bind (Chri-

stiania 1S38, 4to) S. 547—550, blandt liere Diplomer ved-

kommende Norges Historie under Kong Magnus Eriksons

llegjering — med denne fælles Titel (10 og 11) Breve fra

Biskop Audfind til Erkebiskop Eilif og Svar fra denne, be-

trællende de i Ihrondhjem hjemmehorende Gronlandsfareres

omtvistede Forpligtelse til at svare Tiende i Bergen under

deres midlertidige Ophold i denne Stad.

Om de fra Granlund komne Kjobmamds Tiende.

Til sin hæderværdige Herre (Eilif o. s. v.) sender

Audfinn o. s. v. Vi nodes i visse Maader til, imod
vor Villie, at gjore eders Herredomme bekjendt med
de nye Paastande og- Unddragelser, hvormed de

Kjobmænd af Trondlijém 1

,
som nu ere komne med

Knaren fra Gronland, fornærme os og Sognepræ-

sterne i Bergen, i det de nægte at yde os rigtig

Tiende af det Kjobmandsgods, som de bragte med
sig fra Gronland til Bergen. Vi liave med al Taal-

maadighed forsogt at formaae dem, der ere af eders

Erkebispedomm e", nemlig Olaf i Lexa3 og Endride

Arneson og andre deres Kompaner, til at yde os

Eiliffucr racdt Gudtz Nande, Erkebiskop i N. sender Audfind i Ber-

gen Biscop etc. — 3
J Iler har den gamle Oversættelse

t,mcd” som
aldeles forandrer Meningen. — 4

) Samme udtrykker sig saaledes:

«sorn nyllige Lcgynt er och umlerdragitt’7
. — 5

) Samme tillægger

her u{ Ilost” {Efteraaret) ;
hvis dette var rigtigt

,
muatte denne

Granlundsfarer allerede være ankommen til Bergen paa den
'lurstid 1324. — °) Samme har her ucele, som forekommer os

uforstaaeligt. — 7
) Samme uaff kopoyrc sinne”-
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reetta Gronlands fara tiund, sem adrar skiparar

beirra
1
. Gatom ver en med aengom hætte f>a læitt

til reetz veghar vm vpplykting lyrsagdrar tiundar,

saker sins sambandz og olydni. Viti her b° vel,

gode herra, liuorsu tiunder æigliu med loghuin at

græidazst oc skiptazst medal biskupsdomanna, bar

sem sann endamerki2 ero sætt beirra i millom, bo

at Grænlandzfårar æin æda tvæir af ]?æim hafe sile

nylegha vndandreghit at luka tiund sina i Bergh-

vin, æda oss ovitande med loyndri hende3 brot

skotet; hyggium ver vaarn reett i bæirra misgerd i

æingu skaddanp vera. Enn saker b^rss ad fridur

og naader4
ero i hæilaghre kirkiu iamfnan setiande

fram li rir dæilu og brættor >
gærdom ver f>at

sinne efter behra bonastad3 oc brodra vara rade

i tiiglin oc vyrding vidr yd ur oc hæilagha Nidaros

kirkiu, at ver letom so mykit af varom reett at sinni,

bat sem oss lea loghen opinbærlegha at æiglia,

lagdum ver under jamfna hond til goymslu i ydarn

gård, so at ver hafum æin lykil, Paall bonde ann-

an, oc beh* sealfer Grænlandz fararner hin bfidia,

bar til er gud gefe oss b»t vndirstarida af ydr med
ydru brefe, at ver meghem med naadom6 varom

oc vaarrar kyrkiu rette hallda ospilltum, bar sem

ver oc varer firermenn, Berghvinar biskupar, hafum

jamfnan efltir fornre sidueniu ok kirkiunnar logli-

om i frealsre æiglin veret fyrsagdrar tiundar. Ritat7

iBerghvin, in vigilia Jacobi, anno domini millesimo

CCC° XX° quinto.

1

)
Samme < ;

som andre sklpare”. — 2
) Samme har her blot:
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rigtig Grønlandsfarertiende
,

ligesom deres øvrige

Skibsfæller; vi kunde dog ikke paa nogen Maade
lede dem paa den rette Vei med Hensyn til for-

nævnte Tiendes Ydelse, formedelst deres Sammen-
hold og Ulydighed. I veed dog vel, gode Herre!

hvorledes Tiender hor paa lovlig Maade ydes og

skiftes mellem Bispedommerne, da der jo ere salte

rette Grændsemærker mellem dem; om end een eller

to af Grønlandsfarerne nylig have unddraget sig fra

at betale deres Tiende i Bergen eller os uafvidende

hemmelig stukket den tilside, ansee vi ikke vor Ret at

være i mindste Maade bleven svækket ved deres Mis-

gjerning. Men fordi at Fred og Rolighed stedse i den

hellige Kirke hor foretrækkes for Tvist og Trætte, da

lempede vi os for denne Gang saaledes efter deres

Bonner og vore Brødres Raad, af Hoiagtelse og Ær-

bødighed for eder og den hellige Kirke i Nidaros, at

vi nu eftergave saa meget af vor Ret, at vi henlagde

det som Loven aabenbar hjemler os Eiendomsret

over, under fælleds Opsyn til Forvaring i eders Gaard,

saa at vi have een Nøgel, Paul Bonde4 den anden og

Grønlandsfarerne selv den tredie, indtil Gud forun-

der os at erfare af eder, ved eders Brev, at vi i Ro
kunne beholde vor og vor Kirkes Ret ubeskaaret, da

baade vi og vore Formænd, Bergens Biskopper, altid

efter gammel Sædvane og Kirkens Vedtægter have

besiddet fri Eiendomsret til bemeldte Tiende. Skrevet

i Bergen, St. Jacobs Aften, (24de Juli) 1325.

^ teinln^prckit
?,

•
— 5

)
Samme: amcdt sledkihcdt”. — 4

) Samme
(
li-

gesom Munch) Nnadc. — 5
) Samme

:

abdnstad”. — Summe
«iucdt nnadom”. — 7

) Samme arilit”.
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r
) D. e. Thriindelagen.

2 ~) Her menes naturligviis kun Throndhjems Stift eller

Dioeeese, hvilken Erkebiskoppen forestod som Eiskop, hvor-

for lian der hævede de ham i den Egenskab tilkommende

Indtægter.

25 .

1325. Herom henholde vi os til vore Indledningsbe-

mærkninger til det næstforegaaende Diplom.

De decimis Gronlandensium mercatormn.

Eilifur med guds miskun Erkebiskup i Nidarose

sender Audfinni med samre miskun bisk upi i Biorgh-

vin q. g. oc sina vinatto.

Bref ydart kom til vaar, kærande nymæle oc

undandraatt Jjan, sem Gronlandzfarar af Tlirond-

liæimi, feir sem vttan komo at sinni i knærrinum,

gærdo yd ur oc soknarprestom i Berglivin, oc bo

at f>er læitador effter med allo bolinmode, im kuad-

ozst
1

ber b^rs siidur fa ydrar ldrkiu rett vm tiund

kaupoyriss bærs er I36 *1' bafdu med seer af Grona-

lande, sem ber forot bæter effter. Ero ydur ænda-

mærki biskupsd6manna, logh oc forn siduenia bar

vin iamkunnict sem oss; skal bat gud vita at so

gerna vilium ver ydur oc ydar lærdom monnum
sins reettar unna, sem varom balda. Vita aller hinir

ællzsto Gronlandz farar oc aller ællimenn ber oc

annarsstadar i Jandino, at b>ronder bcir sem af Grona-

lande hafa komet hafa opævileglia2

(?) loket tiundcr

1

)
Originalen har (ved en Skriver/eil) tundilzst. — *) Munch

læser: opaprilcglia og oversætter : Aur ud og Aar ind. Ordet sy-

nes i vor Original at kunne læses \ma begge Munder. Gchcinic-
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3
) Enten Oen Lexa (fordum Lioxa) nu horende til Nord-

mor eller een af de to Lexoer (Store og Lille Lexen) i

Hitterdals Præstegjeld, menes lier, maa vi overlade til de

norske Sagnforskere at underscige og afgjore.

4
) Rimeligviis den Mand, som havde Tilsyn med Erke-

biskoppens Gaard i Bergen (P. A. Munclis Anm.).

Om de gronlandske Kjobmænds Tiende .

Eilif, ved Guds Naade Erkebiskop i Nidaros,

sender Audfinn af samme Naade, Biskop i Ber-

gen, Guds og sin Hilsen og sit Venskab. Til os

kom eders Brev, klagende over de nye Paastande og

Unddragelser, som de Gronlandsfarere fra Trond-

hjem, der nu sidst ankom paaKnaren, anvende mod
eder og Sognepræsterne i Bergen, og endskjont I

med al Taalmodiglied forsogte (at overtale dem), siger

I, at I desmindre fik den eders Kirke tilkommende

Ret til Tienden af de Kjobmandsvarer, de bragte med

sig fra Gronland, som I forlangte den venligere; I

kjende Bispedommernes Grændser, Love og gammel

Sædvane i den Henseende ligesåa vel som vi. Gud

skal vide, at vi ligesaa gjerne ville unde eder og

eders lærde Mænd 1 eders Ret, som beboide vor;

det vide alle de ældste Gronlandsfarere og alle gamle

Folk lier og andetsteds i Landet, at de Tlironder,

som kom fra Gronland, stedse (?) have ydet deres

Archivcts Afskrift har opaenleglia, som maatte oversættes : offent-

lig, aabenbare, — og synes at være rigtigere end de tvende an-

dre nu ellers ubekjendte Læscmaader. Den gamle Oversættelse

gjengiver ogsaa Ordet ved offu«ntlig.

*) / Middelalderen kaldtes kun de Gcistligc
<e
lærde Mænd'\
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sinar varom prestmorinom oc ærigom adrum1
so at

ver hafem freetter til; hyggiom ver pa oc pæirra

godz hedan rærstz oc nærst liafa en æiglii annar-

stadar, oc tiundagærdena en miok i peirra valde

oc sialfræde vera, par til er peir hafa koset huar

peir vilia vetersetar gerazst, oc ef péir aller sigling-

armenn, sem i Biorglivin riufa sinn bunka, skulu

med banne ædr adrum hirtingnm hæilagrar kirkiu

her sudr prongiazst til tiundagærda, pa monu flæiri

en ver æinir noydazst til jamhaarrar akæro sem

per ræisto pessa, oc kan pa at værda at flæiri vilia

sinnar kirkio reette ospiltum halda. J)akkum ver

ydur po mvkilegha at per letor hældur tiundena

vndir jafnadar hond læggia en medur hradare alaup-

um varar kirkiu rett oc hæfd vnder ydur gripa.

Værde2 osspuisidzst af ydur nokkora alæitinga sem

ver hyggium par minzst til skyldad. Radom ver

pui at per lofet kaupmonnum par stediazst sem

peir æiglii godz oc barnfode oc peim tiund gera i

huærs biskupsdome sem peir vilia vistazst æda vera

i pan tima er kaupmanna tiund er von at gerazst

i hueriom kaupstad i Noreghe. Vilium ver oc skul-

um med ydur, sem skylda vor er, gærna oli god

skipti æiglia. In Christo semper valete. Scriptum

Nidrosie in Octavis beati Olai.

J

)
Fra disse Ord af cr den gamle Oversættelses Indhold

saa aldeles forskjclligt fra Originalen
,
ut vi meddele Resten liecl

og holden ved Textcns og vor Oversættelses Slutning. — 2
)
Ret-

tere varde (/*. si Munchs Bemærkning).

Fra 1 af, til Tcxtens egentlige Slutning , lyder den gamle

Oversættelse saaledes:
4<Ocli wide \vy ingen nernier att were tlien
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Tiender til vore Præstemænd og ingen andre, for

saavidt som vi liave erfaret; vi mene, at de og deres

Gods ere udgaaede og vedligeholdte herfra, men ikke

fra noget andet Sted, og at de selv for det meste

kunne raade over Tiendeydelsen
,

indtil de have be-

stemt,hvor de ville opholde sigi Vintertiden,—-og der-

som alle de Sofarende, som i Bergen (kun) bryde deres

Last, skulle med Band eller andre den hellige Kirkes

Revselser tvinges til at yde deres Tiender her (der)

sydpaa, da ville flere end vi allene nodes til en lige-

saa hoirostet Paatale, som den I nu have reist, og det

kunde da (let) skee, at flere ville beholde deres Ret

uspildt. Dog takke vi eder meget, fordi I hellere lod

Tienden henlægge under fælles Forvaring, end med
mere overilede Anfald rive vor Kirkes Ret og Hævd
til eder. Vi ventede allermindst nogen Fornærmelse

af eder, fordi vi troede at den var mindst forskyldt.

Derfor raade vi eder at I tillade Kjobmændene at stæ-

des der hvor de baade have deres Eiendomme oc Fo-o

dested, og at yde deres Tiende i hvilket Bispedomme

de ville være eller opholde sig paa den Tid Kjob-

mandstiende pleier at ydes i hver Kjobstad i Norge.

Vi ville og skulle, som vor Pligt er, gjerne staae i de

bedste Forhold med eder i alle Henseender. In Chri-

sto semper valete! Nidaros, Ottende Dagen efter St.

Olafs Fest (den 5te — eller 9de? — August, 1325).

tbInd som wlndrst aff thct godtz ticrfraa kommer end vore prester,

om thct icke bliffucr kjiip andenstedtz. Och tage \vy lennom i word

wald som kjoppe therls godtz i wore biscopdome att fore till Grdn-

landt at the thervdafF skulle glore therls tbind lier i Thrundhicm eller

andensted/, i Biscopdome. En their som kopc tberis werning i Bierg-
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26 .

1327. En Anordning om Visse kirkelige Anliggender

i liele Nidaros (eller Trondhjems) Erkebispedomme, udgiven

i Bergen paa et Bispething (d biskupapingi) af Erkebiskop
••

Eilif af Nidaros samt Biskopperne Vilhelm af Orkenoerne,

Audfinn af Bergen
,

Hallvard af Hammer og Erik af Sta-

vanger, Cal. Septbr. (1ste Sept.) anno gracie millesimo

trecentesimo vicesimo septimo. I Original og latinsk Over-

sættelse hos Finn Johnsen, Hist. eccl. Island, T. 1 p.498

—

50S. Jfr. Munter 1. c. 1 Th. lAbth. S. 200—207.

27 .

1327. Hen 3die af Mallet meddeelte Notice om Grøn-

land og den (S. 90, 93) ovenommeldte Tiende m. m. fra det

Vaticanske Archiv

:

uAnno 1326 die 15 Aug. designa tus fait a Jo-

hanne XXII Collector ejusmodi decimae aliorumque

redituum pro terræ sanctæ subsidio in Norvegia,

Svecia et Gotlria, Bertrandus de Ortolis, Rector Ec-

clesiæ de Novalihus Electen1 Diocesis, qui de per-

ceptis rationem reddens hæc in Scliedis suis anno-

tavit: uDecima Episcopatus Greuellendeir recepta

fuit per me Bertrandum de Ortolis, in dentibus de

uin och thet fore till Grbnlandt, skulle gjiirre tlierls tbindt tberaff,

nar ihe tilbade kommer aff Grbnlandt. Forbiodande ether nogen

Trondhiem Grbnlandts fare nogen anderledis alt besuere entben medt

bandt eller andetb, thui \vy willia wor kirkia rett wsplitbit balda

fraa ny seduanna, ocb icke elther eller ettlier lerde mendt tberi no-

git forkorte y nogrom lut, men \vy ocb wore prestmend wille well

om tben tbindt fordrages elftber fordom skick, nar i ocb ettbers oss

then liid bescicke wilde
;
In Cbristo” (o. s. v. }

som ovenfor). Iler

synes Oversætteren at have fulgt cn anden Teæt end den os

nu bekjendte. Skulde den du oprindelig have hort til et andet

llrev til Ucrgcns Biskop eller andre Vedkommende uf samme

Datum ?
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Roardo3

,
quas decimas recepi Bergis a domino ar-

chiepiscopo Nidrosiensi, an. dom. 1327 et 11 die

mensis Augusti, videlicet 127 lisponsos4 ad pondus

Norvegiæ, postque 6 die mensis septembris vendidi

dictos dentes de consilio domini Arcliiepiscopi Ni-

drosiensis et Domini Episcopi Bergensis, Johanni de

Pre, mercatori de Flandria, pretio 12 librarum et

14 solidorum Turonen. argenti, de quibus habuit

Dominus Rex Norvegiæ medietatem5
. Item recepi

pro denario S. Petri
b Episcopatus Greuellenden tres

lisponsos dentium de Roardo
;
vendidi dictos dentes

et liabui pro quolibet lisponti 2 sol. Turon. argenti

(Lib. 127 pag. 5 et 8 Collector).

28 .

1328. Efter at de Nowgorodske Russer, under Fyrst

Jurie
,
havde fra 1322 af i nogen Tid lort Krig med Kong

Magnus Erikson (kaldet Smek) af Sverrig og Norge, især

ved Angreb og Krigstoge mod Finland og Helgeland, kla-

gede Sidstnævnte sin Nod for Pave Johannes den 22de,

der ogsaa bevilgede Kongen Halvdelen af de sexaarige

l
) Var saa utydeligt al det næppe kunde læses. — 2

) Skal her og

siden betyde Grenelenden . 1 Zeniernes Rcise kaldes Gronland En-

grevelandcn. — 3
)
roardo staaer vel for det sædvanligere rosmaro

}

da Talen lier er om Rosmhvalcns eller Hvalrossets Tænder i jfr.

ovenfor S. 48—49, hvoraf del og sees at en Mængde af dem pleiede

forhen at udfores fra Grlinland som Handelsvare. — Eisponsus

og (længere hen) lispont skal vel betyde Lispund. — 6
) Den

halve Deel af denne overordentlige Tiende var nemlig blevcn bevilget

Kong Magnus Eriksson til hans Krige mod de vantroende Russer,

Karpier o. fl., — hvorom vi ellers henvise til det næstfølgende Di-

plom-Nummer. — G
)
Den saakaldtc Petcrspengc, hvilken Paverne og

pleiede at indkræve i eller fra Island ved saadanne Indsamlere som

den hcromraeldte.

Gronlands historiske Mindesmærker, 3 Bind. C^)
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Tiender, som Pave Geniens den ote havde befalet at skulle

indkræves i Sverrig og Norge til Hjelp for Christenhedens

Krigsforelse mod de Vantroende og soni vare bievne op-

krævede af Proder Johannes de Serone, Prior for Prædike-

brodrcne af Fygiacho og Magister Bernardus (? ) de Ortulis,

t
Rector ecclesiæ de Novalibus Cateeens. et Elecféns. dioe-

4 i

ceseos” (see ovenfor S. 112—113). Omendskjbnt Russerne

da, som bekjendt, vare Christne, erkjendte de dog ikke den

romerske Paves Herredomme over Kirkeh; derfor kalder

Paven baade dem og deres Undersaatter eller Medforbundne

Kårderne Hedninger og Ginsti Fjender, i det han bevilger

hin betydelige Hjelp apro expugnandis inimicis Christi, pa-

ganis videlicet Rutenis et Carelis”. For den bekomne Halv-

deel af Tienden, udbetalt af den ovennævnte Pavelige Com-

missarius, udstædte Kong Magnus sin udforlig specificerede

Qvittering, i Oslo,
(l
anno Domini MCCC vigesimo octavo,

in crastino assumtionis beate virginis Marie”.

Blandt de fra Rigernes forskjellige Stifter indkomne

Summer af ovenmeldfe overordentlige Tiender ommeldes

her den Grbnlandskc saaledes: uItem de ecclesia et dioc-

cesi Grænlandensi, cuius summa ascéndit ad duodecim li-

bras et quatuordecem solidos grossorum Turonensium”.

At Tiendesummerne her ere fastsatte efter den Myntbereg-

ning, der brugtes i Tours, kom maaskee deraf at Paverne

paa den Tid residerede i Avignon, en anden fransk Stad.

Diplomet findes aftrykt i Bringii (Lagerbrings) Monu-

menta Scanensia; Langebek har tillige besdrget en i

Geheime-Archivet forvaret Afskrift taget af det efter Pering-

skblds haandskrevne Svenske Diplomatarium i Stockholm.

Om dette af Norges Geistlighed fordrede overordentlige

Krigsstyr m. m. kunne vi ellers henvise til Suhms Hist. af

Danm. 12 Tome, samt P. A. Munchs Meddelelser i Saml.

til det Norske Folks Sprog og Hist. V, 550—555.
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29.

1334. En Anordning for hele Trondhjéms Erkebispe-

domme om forskjellige kirkelige Anliggender, udgiven af

Erkebiskop Paul i Nidaros, samt Biskopperne Hallvard af

Hammer, Salomon af Oslo og Erik af Stavanger, i Nidaros,

sub anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo quarto,

decimo kalendas Octobris (den 22de September). Origi-

nalen med latinsk Oversættelse tindes hos Finn Johnsen

1. c. T. 1. p. 508—511. Jfr. Munter 1* c. 1 Th. 1 Abth.

S. 207—208.

30 .

1336. En anden Anordning, udgiven af samme Erke-

biskop og Biskopper, hvorved forskjellige ældre kirkelige

Statuter bekræftes; Tonsberg in festo Margarete virginis

(20de Juli) sub anno domini (o. s.v.). I Original og Over-

sættelse l.c. S. 511—518. Jfr. Munter 1. c. S. 209—210.

31 .

1315. Holdtes i Bergen et Prowncial-Concilium in

octava nativitatis beatæ Mariæ virginis (15 September) be-

staaende af Erkebiskop Paul
,

Biskopperne Thorstein af

Bergen og Guthorm af Stavanger, samt de (ivrige norske

Biskoppers Syndicis, hvori det besluttedes at Rigets Geistlighed

skulde stige at afvende Pave Clemens den 6tes Fordring

om treaarig Tiende af alle dens Indkomster, men at en vis

Sum skulde svares af ethvert Bispedomme i Erkestiftet

med Undtagelse af Grtinland og Færderne, til de derpaa med-

gaaende Omkostningers Afholdelse. Hertil skulde nemlig

Erkebiskoppen og Biskoppen af Oslo bidrage hver 6 Mark

(sex libras) og Biskoppen af Hammer 3 Mark, men en-

hver af de ovrige Biskopper 4 Mark u— ex parte vero

omnium aliorum Episcoporum et Dyocesium Nidrosiensis

provinciæ, præter Gardensem et Farensem, pro quolibet qua-

tuor libras”. Diplomet tindes i de Bartholinske Manuscripter
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(i Kjøbenhavns Universitetsbibliothek) Tom. VI. pag. 692.

Det haves ellers udgivet paa Tryk i Pontoppidans Annal,

eccl. Dan II, 169—70. Jfr. Suhms Historie af Danrn.

XIII, 144—45 og Munter Kirchengesch. 2 Th. 1 Abth.

S. 211 (hvor dog Aarstallet 1435, som en blot Trykfeil, maa
rettes til 1345).

32.

En Anordning, uden nogen Datering, af Erkebiskop

Paul til Nidaros (dod 1346), hvori den almindelige christelige

Troesbekjendelse foreskrives, de 7 Hovedsynder tillige med

Runer og alskens Trolddom
,
Aager og flere Forbrydelser

forbydes o. s. v. I Original og Oversættelse hos Finn Johnsen

1. c. S. 518—527. Jfr. Pontoppidans Annal. eccl. T. 2, pag.

169—170 samt Miinters Kirchengesch. 1. c. S. 207—208.

33.

1347. Kong Magnus Eriksons (af Norge og Sverrig)

og hans Dronning Blancas Testament, udgivet i Lodøse,

Søndagen for St. Margarethes Dag, anno domini MCCCXL0

septimo. De lovede derved betydelige Foræringer til alle

Domkirker i Norge, saavcl som og paa Orkenperne, samt

Skalholt og Holum paa Island. Færoerne nævnes ikke.

Derimod hedder det om Grønlands Domkirke: aItem (le-

gamus) ecclesie cathedrali in Grønelande centum marcas

denariorum in vestibus pro ornatu ecclesie preciosis.”

Hundrede Mark i Penge var den Gang en betydelig

Sum, hvorfor vistnok kostbare Messeklæder kunde indkjø-

bes
,
— men det er vel uvist om Garde Domkirke har

nydt noget godt af denne testamentariske Gave formedelst

Kong Magnus’s mange paafølgende Gjenvordigheder, hvor-

ved han rimeligviis er bleven forarmet. Dette originale

Testament skal findes i detKongl. Svenske Bibliotheks Sam-

ling af Pergamentsbreve og er aftrykt derfra i Handlingar

rorande Skandinaviens Historia XII Deel Stokholm 1825

;

derefter er det (med forandret Orthographie) udgivet, med
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tilfoiet Oversættelse, af P. A. Munch, i Samlinger til det

Norske. Folks Sprog og Historie, 5 Bind (1838) S. 579—588.

Jfr. Sulims Hist. af Danm. XIII, 183—184, hvor Diplomet

og er aftrykt S. 807—812 efter en Afskrift i Geheime-

Archivets Langebekske Diplomatarium.

34.

1348. Kong Magnus’s Anordning, udgiven i Oslo den

16de Februar, hvorved det forbodes alle udenlandske Kjob-

mænd at beseile hans Skattelande (Fin marken, Island, Færo,

Orkenoer, Gronland) — ommeldes af Suhm 1
1. c. S. 198

—

199; dog melder han ikke (som ellers oftest), hvorfra denne

Efterretning er tagen. Det er sandsynligt at den er iden-

tisk med en anden, hvis Slutning saaledes anfores i Edvard

Edvardsens haandskrevne Bergens Chroniea (i den Arnæ-

Magnæanske Samling 888, 4 S. 196) under Titel af Kon-

ning Magni Bref givet i Oslo: uThi forbyde Vi fuldkom-

meligen alle wdlendiske Kjobmænd at seigle med deris

Kjdbmandschab norden omkring Bergen, nogensted til vore

Skatteland. Hvo det gior schal deris Gods optages os til-

hænde.” See ellers herom J. Chr. Bergs indholdsrige Af-

handlinger: Historisk Underretning om Finmarkens Handel

(i Saml. til Norges Sprog og Historie III, 266—267) og

Ventilationer angaaende den nordlandske Handel (sam-

mesteds V, 624, 625). Ville vi undersøge den fdrste Aar-

sag til disse Forbud, saa maa Boden vistnok søges i

Hedenold, da Harald Haarfager allerede stræbte at udelukke

alle andre, end hans egne Udsendinge, fra den fordeelagtige

Handel paa Finmarken, hvorom Egil SkallegrimsOns Sagas

8de til 17de Capitel især kunne eftersees
;

jfr. Schoning

Forsdg til Norg-es gamle Geographic (1751, 4) S. 72 o. f.

Det maa meget beldages at mange Afskrifter fra det Langebekske

Diplomatarium erc forkomne ved at udlaanes til Suhm ,
Abraham

Kali, o. (1., især til Brug ved Udgivelsen af FftrstnaPvntcs store Dan-

marks Historie, hvoriblandt en saadan Afskrift som den beroinmeldte

'»*1 kan ha\c varret.
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samt Berg I. c. III, 263—264, og V, 617 o. f. Paa sidst-

nævnte Sted udvikles Hansestædernes norske Privilegiers

Historie i det 13de og 14de Aarhundrede meget udforlig,

hvortil vi kunne henvise. Vi have heller ikke kunnet finde

nogen ældre norsk Anordning, der udtrykkelig indskrænker

Hansestædernes Handel i det nordlige Norge, end det af

Kong Erik Magnusson den 7de Juli 1294 udgivne Privile-

gium for Stædernc Liibeck, Brernen, Stralsund, Stettin, Ro-

stock, Wismar, Campen
,
Wisby og Riga. Dette vig-

tige Diplom findes trykt paa Latin hos Torfæus (Histor.

Norv. IV, 3S7—389) og Thorkelin (Diplomatar. A. Magn.

II, 147—151) o. il. St. Det er og oversat paa Dansk af

Paus S. 182—185. Deri hedder det udtrykkelig, at disse

Stæder gives Tilladelse til at handle i og udenfor Riget,

med Undtagelse af de Egne som ligge nordenfor Bergen,

med mindre nogen af særdeles Naade kunde forundes Til-

ladelse dertil (ures suas venales vendere; alioquin eas

ducere poterunt, quocumqve voluerint, extra regnum et in-

fra, non tamen ultra Bergas, versus partes fioreales, nisi

hoc alicui de speciali gratia concedetur
1,

). Suhm o. fl. mene

at denne Indskrænkning blev hævet ved et Privilegium, hvor-

ved Kong Hakon den 5te den 19de Juni 1305 gav Bergens

indenlandske Ivjobmænd Tilladelse til at drive Handel baade

nord og syd paa i Riget, samt ligeledes til Kongens Skat-

lande ( til skattlanda vara), i det lian forklarer Originalens

klare Udtryk inlcndsler haupmenn i Bergvin saaledes:

uHerved forstaaes de Hansestædiske
,
som vare bosatte i

Bergen”. Dette kunde jeg, for min Deel ikke fatte, især

da jeg, lagde Mærke til at den samme Konge end senere,

nemlig den 26de Juli, udgav nye Privilegier (paa Latin)

for KjObmændcne fra Campen, hvori han gjentog det selv-

samme Forbud mod al Handel norden for Bergen, som in-

deholdtes i Anordningen af 1294 og som af os ere anfbrte.

Hertil kommer den Omstændighed at Frihedsbrevet for Ber-

gens indenlandske Kjobmænd endnu haves paa Norsk, i en
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Copiebog som tilhorer det tydske Cancellie i Kjobenhayn,

rigtig nok blandt Hansestædernes Privilegier, (som ellers

ere aflattcde paa Latin eller Tydsk), men det er let forklar-

ligt, at Hanseaterne i Bergen helst have villet antage at det

var givet deres egne Forgjamgere der, endskjcint de aldrig

ret kunde kaldes indenlandske i Norge. Jfr. Suhms Hist.

af Danm. XI, 500—502, 890—895 og Berg 1. c. V, 622,

hvor det bemærkes at han af Prof. R. Keyser har erholdt

den vigtige Oplysning ,
at Privilegierne for Bergenserne,

som man hidindtil har antaget at være fra 1305, maa \ære

fra 136 L. Vi have saaledes ingen Anledning til at mene

at Hansestæderne fra 1294 af havde nogen tilladelse af

Kongen til at beseile de norden for Bergen liggende norske

Lande, forend 1343, da Magnus Frikson fornyede deres

ældste Friheder og tillod dem at handle over alt i Landet

samt at opholde sig der saalængc de vilde
;
dog troe vi ikke

at denne Tilladelse har gjeldt Skat- eller Bilandene, som

heller ikke nævnes
;

det . selvsamme kan vel gjelde om

Hansestædernes norske Privilegier af 1361 og 1378.

Det er troligt at det herommeldte Forbud mod uden-

landsk Handel i Skatlandene er ægte, og endvidere at Kong

Magnus Eriksen, fra den Tid af at de overlodes ham som

LivOre, har forbeholdt sig selv Handelen paa Island (vel

ogsaa Grønland) da han adskillige Gange bortforpagtede alle

Indkomster af Island i treaarsviis. Ogsaa Annalerne vise,

at den islandske Handel forsomtes næsten ganske i Tids-

løbet fra 1348 til 1361 ,
da Kongen muelig har fundet det

nodvendigt udtrykkelig at tillade Bergens Kjobmænd Han-

delen paa de nævnte Skatlande. At Hansestæderne aldrig

have haft noget saadant Privilegium i det 14de Aårhun-

drede, kan man vel slutte deraf at intet Spor findes til at

de virkelig have drevet den paa Gronland eller Island i

dette hele Tidslob. Jfr. nedenfor Diplomerne No. 37 ,
38

og 47.



120 DIPLOMER VEDKOMMENDE GRONLAND.

1351. Anordning (eller Synodale') om forskjellige kir-

kelige Anliggender, især de Geistliges Forhold, for hele

Nidaros Erkebispeddmme, paa Latin, udgiven af
tl
01avus

Dei patientia Archiepiscopus Nidrosiensis, Gisbertus Bergen-

sis, Havardus Hamarensis, Johannes Gardensis ejusdem gra-

tia ecclesiarum episcopi
,

Nidrosiensis ecclesiæ sufiraganei”

og stilet til Uuniversis Christi fidelibus, per Nidrosiensem

provinciam constitutis”. — Actum Nidrosiæ decimo Kalen-

das Septembris (23de August). Hos Finn Johnsen 1. c.

pag. 530—536 og Suhm H. af D. XIII, 816—823. Jfr.

Munter 1. c. S. 311.

36.

1351. Dagen for Christi Himmelfartsdag udstædte Jon,

Biskop af Garde
,

tilligemed Abbeden i Hovedoe Kloster

samt Capitlet og Cannikerne i Oslo et Yidisse af Pave In-

nocentius den 6te Bulle, udgiven i Avignon den 6te Januar

næst forhen, hvorved Prælaten Gyrder udnævntes til Biskop

af Stavanger. Begyndelsen lyder saaledes : aUniversis Christi

fidelibus presens scriptum cernentibus, frater Johannes, Dei

patientia Episcopus Gardensis, frater innulphus ejusdem

gratia abbas de Hofvudoy, Capitulum et Canonici ecclesiæ

Osloensis, salutem” o.s.v. men Slutningen: uScriptum Os-

loye in vigilia ascensionis Domini, anno ejusdem MCCC
quinquagesimo quarto.” Documentet findes i de Bartholinskc

Manuscripter 6te Tome, S. 824. Jfr. Suhm Hist. af Danm.

XIII, 303—301.

1355. Blandt det store Kongelige Bibliotheks Haandskrifter,

i den saakaldte gamle Samling Nr. 2432, 4to (indeholdende

Miscellanea fra 1500 Tallet), findes, under Navn af Udskrift,

en gammel dansk Oversættelse af Kong Magnus Eriksons

Befaling angaaende uKaarens” (skal vist være Knavens ) Ud-

rustning til Gronland. Stilen er meget forvirret, og dette maa
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enten være foraarsaget af feilagtig Oversættelsesmaade, Ude-

ladelse eller Skrivefeil. Allerede i Aaret 1350 havde den

nævnte Konge frasagt sig Regjeringen over Norge og Sver-

rig, men forbeholdt sig, til sin Underholdning, Indtægterne

nf Helgeland
,
Island, Færoerne, Hetland og (som vi heraf

erfare) Gronland
;

see ovenfor S. 18, 55. Annalerne om-
melde Knarens Ankomst fra Gronland umed overmaade me-
get Gods” formodentlig til Norge, 1346. Denne heldige

Handelsbegivenhed har muelig været en medvirkende Aar-

sag til det ovenfor under Nr. 34 omhandlede udtrykkelige

horbud, som udgaves 1348 af Kong Magnus Erikson mod
udenlandske Kjobmænds Handel paa Norges Skatlande. —
Den strax derefter i Norge grasserende sorte Dbd standsede

Kongens og hans norske Undersaatters Handel paa Island.

I mange Aar nævnes intet Skib, som ankommet fra Gron-

land med Undtagelse af den til Island 1347 fordrevne Mark-

landsfarer. Overhoved synes man ikke siden at have tænkt

paa nogen Handelsexpodition til Gronland forend 1355, efter

hvad man kan slutte af Kong Magnus’s Udtryk i nærvæ-

rende Brev, om den Fare hvori Gronland var stædt med
Hensyn til Ghristendommens Forfald.

•i

I den ovenmeldte Haandskriftsamlings Nr. 2820 ,
4to,

bemærkes, at dette Brev af Kong Magnus, formodentlig i

Original, bevaredes Jn choro bibliothecæ Universitatis Haf-

niensis”; det er da formodentlig tilintetgjort ved den store

Ildebrand 1728.

lvoning Magni Befalingsbref Powell Knudsson paa

Anarm(?) gifvet at seigle til Gronland.

Magnus med Guds Naade Norgis, Suerigis oc

Skone Konning sender alle mend som dette Bref see

eller liore Guds helse och sind.

Vi ville at I vide at I haffuer taget
1

alle de

Mænd som i Kaaren ville fare af alle, hvad heller .

de ere nævnte eller ei nævnte, mine handgangne
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Mænd eller andre Mænds Svenne oc af andre Mænd,

der I faae til os at fore dermed som 2
Povvel Ivnuds-

sen, som Hovidsmand skal være paa Kaaren3
,
fuld

Befaling at nævne de Mænd i Kaaren som liannem

tykkes bedst tilfalden være baade til Mestermænd

oc Svende; bede vi at de anamme denne vor Be-

faling
4

rett god V illie for Sagen, at vi gjore det i

Hæder til Gud oc for vor Sjels oc Forældres Skyld,

som udi Gronland haver5 Kristendom oc Ophold

til denne Dag oc vil end ei lade nederfalle om vore

Dage. Vider det i Sandingen, at hvilken som denne

vor Befaling bryder skal faae vor sande Ublyhed0

oc derpaa svare os fulde Brevebrodt 7
. Gjordt i Ber-

gen Mandagen efter Simonis oc Judæ Dag
(
2S(le

Octobei') paa sjette oc XXX vore Rigsherrer8
. Her

Ormer Osternis9 wor Drottseter udi Norge inseylede.

ANMÆRKNINGER.
Her burde formodentlig staae: uat I hafluer at tage'’,

eller andre lignende Udtryk.

Skal vel betyde: ueftersom”.

3
) Her mangler formodentlig: uhaver”.

4
) Her maa vel tillægges umed”.

6
) Originalen maa lier have tillagt ^stiftet” eller noget

lignende.

Er vistnok det samme Ord som ^blidhed” (Unaade).

O Uden Tvivl i Originalen: bréfabrot ,
d. e. Boder for

Kongens skriftlige Befalingers modtvillige Overtrædelse.

Skal være: (vort) Riges (eller Regjerings) Aar.

Maa rettes til Oysteimsoii. 1 Kong Magnus’s og

hans Dronnings (S. 116) ovenommeldte Testament kaldes
•• M

han Ormerus Ostinsson eller Ostensson, i det han udnæv-

nes som een af dets tilkommende Executorer. Han havde

4
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været tilstede ved Oprettelsen af Kongens og Dronningens

Ægteskabspagt, sluttet i Bahus 1343, (see Suhms Hist. af

Danm. XIII, 98), ligesom og ved en Forhandling om et

Mageskifte af Dronningens svenske Godser mod norske,

sammesteds 1353 (I. c. S. 238) ,
hvor han kaldes Orm Oy-

steinsson. I et norsk Diplom af 1347 skrives Navnet Or-

mer Æstæinsson
,

(S. Saml. til det norske Folks Sprog og

Hist. V, 585—589)
,

ligesom og i et Mageskiftebrev mel-

lem Norges Konge og Trondhjems Erkebiskop af 4de Au-

gust 1354 (Suhm 1. c. S. 304). De gamle Islandske An-

naler melde ved 1350, at Orm Eysteinssbn blev udnævnt

til Drottsete (Drost) i Norge af Kong Hakon. Efter deres

Beretning havde denne Magnat det ulykkelige Endeligt, at

han i Aaret 1360 blev halshugget efter Kongernes (Hakons

og Magnus’s, eller Hakons og Eriks?) Befaling.

38.

1384. Kong Oluf Hakonson udgav folgende mærkelige

Forordning, der vel sigtede til at forebygge Mangel paa

unge og dygtige Arbeidere ved Norges Land- og Agerbrug,

ved at holde dem fra Handel og Sofart, men som dog uden

Tvivl har bidraget til at grundfæste Hansestædernes Han-

delsmagt i lligets Kjobstæder. En lignende Anordning var

tildeels allerede gjort af Kongerne Magnus og Hakon, i Ber-

gen, Fredagen for Gregoriusmesse (12te Marts) 1328 ;
den

haves trykt i Suhms Hist. af Danm. XIII, 532. Da Norges

Skatlande ikke nævnes i den, meddele vi den ikke her, men

bemærke kun
,

at den udtrykkelig bekræftes og bestemmes

yderligere for Skatlandene ved den herfolgende vidtloftigc

Bettebod
,

af hvilken det end videre indlyser, at Kegjerin-

gen ogsaa da har sogt at forhoie Afgifter og anden Tynge

af Islandsfarerne (vel og tillige af Gronlandsfarerne
,
skjont

de ikke udtrykkelig nævnes) til det yderste, hvorved intet

Hensyn synes at være blevet taget til Islændernes ældgamle

Privilegier vedkommende Handelen i Norge. Forordningen
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er aftrykt hos Suhm, 1. c. XIV, 533—535, efter Langebeks

Afskrift fra en i det herværende tydske Cancellies Arcliiv

opbevaret Gopiebog, indeholdende Hansestædernes Privile-

gier (hvoraf ogsaa den ovenommeldte 1328 udgivne er ta-

gen). Formedelst den uden Tvivl vigtige Indbydelse, som

den rimeligviis liar haft til Indskrænkning og næsten fuld-

kommen Standsning af Grunlands da allerede ubetydelige

og under de haardeste Vilkaar sukkende Handel
,

der dog

i den Tid — (efter et Retsdocument
,
som vi snart kom-

me til at meddele) — synes at være bleven forbeholdt et

Kongeligt, omendskjont mestendeels ubenyttet Monopol; —
optage vi dette vigtige Actstykke heelt og holdent. Da
Sproget synes at være meer Dansk end Norsk, (hvilket dog

vel tildeels kan tillægges den gamle Afskrivers Opfattelse af

Ordene)
,
som og allerede den Gang kunde siges at være

i sin Overgangsperiode, tillægge vi ingen heel Oversættelse,

men blot nogle med Tal betegnede Ordforklaringer.

Olauer mett gudz nad Norigis, Dana oc Gota

Koningr, sender allom mannom i Bergunar fæ-

hyrdzslu 1 oc i allom Norderlandom, quediu gudz

oc sina. Bidiande alt wort Riigis Raadt, baade bisc-

opar oc lerder mend
,
Riddare oc Sveynar, liaffue

ther wnderstadet, att almugen lier mett edher, baade

leiker oc lerder, haffue tlier lioiglige keert oc kera

endt i dag, att tlier goder mend som boelliaffn
2

willie wphalde her mett ider, kunnu3 ey Ilion
4
eller

winnufolck5
att faa, saker tliess at flester wnger mend

leggja seg til kaupferda, badi moti logum oc thera

skipan
6 oc brefluom er forfader vaar, lierra Magnus

Konungr oc fader vaar bin k jerista lierra Hokan
1
) Efter Ordet Skatkammer i her vel rettere Oppeborsels- Di-

atriet . ~) flHusholdning
,

fast liopæl 3
) rettet for kutnu.

4
)

Tyende, 5
) Arbcids- eller Tjenestefolk, 6

)
Den Anordning,
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konungr, gudt theira saell haffui, giordo melt aira

rigisins raade oc samtyche i sua mote, att ingen

mader skulu sigla i kaupferder, er mindre godz otte

en til fimtan mark forngildra7

y kaupoyra
,
uttan

huars mands borgan wtlendskra eller indlendskra,

oc en tlio afF thessi skipan liaffuer mindre holdet

wærit en som tillbor, tha williom wiir oc alt wort

migis Raad, att adernempder8
brefF se fast oc stad-

ugt hedan i fraa oc stadfeslom wiir thau i allom sin-

om greinom oc articulis, eliter tbii som the watta9

sialfF om scg, oc wp att landet byggest 10
ey moir

i aandii
11 end nu er, bodi oss til scadi oc allom

worum godum monnum, oc helder tbem sem noget

gott eiga, oc giernu wiilda oss till tienistæ wara oc

ey formega, af12 tui att boda waare jordar oc ådre

leggist oydi13 oc leidangren werder skiot
14

ingen.

Tha hafuom weer oc wort riigis raadt, baadi Bisc-

oper, lerder mend, Riddara oc Sveinar tliessa skipan

mett a gjort, att engen mand her mett eder huarki

i bod 15
eller heradi megu bruka (eller) byggia nokr-

um10 kaupskap17
,
norder i landet sigla, eller oc til

skatlanda18 waro, uttan their mend, som thet for-

megu aff theira egni gotzi oc Avttan all borgan wt-

lendskra eller indlendskra, effter tbii som ther willie

7
) efter gammel Vcerdie , det vil vel sige i rede Solv, altsua

henved 120 Rigsbankdalcr i vore Penge. 8
) fornævnte.

9
) vidne,

vise. 10
)

skul vel være le »gest, leegges. u
) rimeligviis feilskrevet

for au do, Ode. 12
)

rettet, for at.
13

) jfr. ovenfor Anmærkn. li.
U

) (sk jott), snart. ,&
) (bo, bæ) Hy (Kjobstad).

,6
)
man vel hedde

nocLurn. 17
)

rettet for kaupslcat. fletland, Færd
, Island,

Granlund, Finmarken , muclig ogsaa IJelgcland ; scc ovenfor
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sanna met sin eidt, nema 19 huar som tliat gerir,

Avillie liaffue firigiort skipinn oc en offuan aa suara

oss VIII ortoge oc XIII marckom20
i hrefFua brott

21
.

Fulkomelige forbiodande ollom Avorom Avmbotzmonn-

um22

,
forst fæhyrdi23 Avorum i BergAvn, siidan tliar

allom vt i fra nogrom monnom loff tliar tiil geffua eller

oc nogrom monnæm tola eller stedia
24

skiip at byggy

up, fra thessi skipan avari oc samtyckt aira godra

manna, eller nogrer mend fara i kaupferdir emod.

thenna skipan som fore siiger. Uttan helder biod-

om Aviir syslemonnom Avorom her met eder, i huario

sem huer er, at fulfiilgia thessa Avoro skipan oc vp

att tage
25

for them som her emoti gera. Biodom

Aveer Lagmonnum Avoorum att legga laga orskurd20

aa the mend som syslomend Avaare sekio fore them

som her emoti gera. Framdelis hafvom Aveer thett

stadfest, att Aveer takom ther storan skada alf, att

thet gotz, som aff Islandi kemmer, Averder fyr vp-

skipat en AVer Avort seckegiald27
lialfuom, eller oc

adra tha luti
28 som oss bor ther aff med logum at

haffua. Thii forbiodom Aveer allom theim mannom
som fæhyrdr Avaar haffuir nokrur grundsemdt aa29

noget gotz up att skipa, eller i nogra andra mota

S. 117,121. 10
)
uden, undtagen 20

) Denne Sum vilde formodentlig

(naar Talen lierer om talte men ikke vviede Penge) udgjore h in-

vod 35 fligsbankdaler Solo i vore Penge, — altsaa en for hin

Tid betydelig Sum, især for Uformuende. 2l
) for Kongens skrift-

lige Befalingers Overtrædelse.
22

) Administratorer, Embedsmænd.
23

)
Skatmester. 21

) slæde {tilstade). 23
) Lægge Beslag pau.

2<i

)
Kjendelse, Dom. 27

) En vis Afgift af hver Sæk ( eller Tonde)

Gods. Den blev og paa den Tid indfordret af grbnlandskc Va-
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seg ther vndan luta,
30

for end Aveer haffuom Avort

sekkegjald eller oc annat som oss mett logum hor

ther afF att haffuæ, vtan huar som thet dierfFuest
31

ot gera emoti thessare Avaare skipan, suari sliko fyri

som than man er Avort godz haffuer mett Avaldi

teget, oc aa ofFuan suara oss VIII ortoge oc XIII

marcker32
. War thetta brefF (giort) i Tunsfaergi met

raade oc samtyckt thessa godra manna som her

neffnast: Herra Niclaes met gudz nåde Erchefaiscop

i Trundhem, Her Jon faiscop i Oslo, Herre Jacop,

faiscop i Bergen, Herra 01 ufly biscop i StafFuangre,

Herra Sigurder, faiscop i Hammer, Herra Ogmunder

Findsson, Herra Sigurder Hafltorsson, Hokann Jons-

son, Otti Reimer, Erlender Philippusson, Gauti Eric-

son, Alfluer Haraldsson oc flere adra Avore goda

mendt, aa midwikudagin nest effter Bartholomeus

messo dag, anno domini MCCCLXXXIV aa tridia

aare rigis Avort Norigis, Avndar Avaru oc aderneffndar

godra manna afF
33 Avoru rigis rade insiglom.

39.

1386. Ovenfor (S. 62, hvor 1400tallet, paa liere Ste-

der, som Trykfeil maa rettes til 1300) have vi bemærket, at

Suhm syntes at liave Ret i at anfore
,

at Biskop Henrik

af Gronland er bleven viet i den Egenskab forend Anna-

lerne ommelde, altsaa rimeligviis 1386 eller endog for. Ved

nærmere Betragtning af Tidsomstændighederne maa det dog

antages, at de Islandske Annaler have Ret deri, at denne

Bispevielse er gaaet senere for sig, — naar vi nemlig lægge

rer efter hvad vi neden for komme til at oplyse. 2H
) Ting,

ydelser. 20
)
Mistanke ti/. 30

)
unddrage. 3I

)
drister sig til.

32
) sec ttvenJ'or Anm. 20. 33

)
rettet for ;>it
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Mærke til den udtrykkelige Beretning af Annalisterne, at

Erkebiskop Nicolaus, som blev viet i Avignon 1381 eller

1382, aldeles ikke har foretaget nogen Bispevielse. Han

dbde fdrst 1386, men Erkebiskop Vinalde, som blev valgt

til hans Eftermand, tiltraadte ikke Embedet forend 13S7, og

har altsaa ikke for kunnet forrette nogen Bispevielse. Den

her omhandlede Henrik kan dog fra 1386 eller for have

været valgt eller udnævnt som Biskop til Gronland, end-

skjont han, efter det Ovenanførte
,

først sildigere er bleven

ordineret dertil
;
jfr. ovfr. S. 34—36 ;

herom mere i det følgende.

Vi see af dette og de tre næstfølgende Diplomer at han i

nysmeldte Aar har opholdt sig i Danmark, hvor han muelig

vilde oppebie den norske Erkebiskop Vinaldes Tilbagekomst

fra Sydlandene.

1 Anledning af dette Diplom bemærke vi, at det har

allerede været Arild Hvidtfeld bekjendt. Ved at omhandle

Herredagen i Nyborg, i Juni og Juli 1386, beretter han

(Danmarks Kronike, 4, 3die Part S. 38—40) at adskillige

Prælater vare dertilstede, hvoriblandt (Biskop) „Henrich af

Gaard” (Garde) upaa Gronland. Disse galF mange Kircker

och Klostre A Illad, som hjalp til deris Bygning. De befoel

ocsaa Boner at holdis for Danmarckis rigis Velfært, Kongens

oc Dronningens etc.” Jfr. Suhm XlAr

, 160, 172, der om-

meldes Diplomet som et Aflads-Brev paa 10 (skal være 40)

Dage for alle dem
,

der vilde yde noget til Ribe brcistfæl-

dige Domkirkes Reparation og tillige bede for disse Biskop-

pers Kirker, dem selv og den danske Kirkes Bedste. Det

første af disse Diplomer findes i de Bartholinske Haand-

skrifter VIII, 416 udskrevet af Originalen i Ilibe Domcapi-

tel. Det haves trykt i Terpagers Bipæ Cimbricæ S. 86—88

og i Pontoppidans Annal, eccles. Dan. II, 229—230. Det

begynder saaledes:

uUniversis et singulis Ghristi fidelibus, ad quos præ-

sentes litcræ pervenerint, Magnus miseratione divina Ar-

chiepiscopus Lundensis Sveciæque Primas et apostolicæ
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sedis Legatus
,

Nicolaus éadem miseratione Archiepiscopus

Nidrosiensis, Johannes Ripensis, frater Jacobus Wibergensis,

hveno Burglanensis et frater Henricus Gardensis, Dei Gra-

tia, ecclesiarum Episcopi, salutem et continuam in Domino

caritatem.” — Slutningen lyder saaledes: uDatum Nyborg,

Ottoniensis dioceseos, anno domini MCCCLXXX sexto,

feria sexta post festum beati Jacobi Apostoli 05 Julii) no-

stris sub sigillis.”

40 .

13S6. De samme Prælater, som nævnes i det næst-

foregaaende Diplom, gave paa samme Rigsdag, den 15de

Juli, Aflad til dem, som gudeligen vilde bcsoge St. Andreæ

Kirke i Snodwitb (nuSnode) paa Langeland. S. Pontoppidan

I- c. 2 Tb! S. 229 ; Suhm XIV, 172.

41 .

1386. De samme Prælater gave paa samme Rigsdag,

VII Kal.Aug.— (den 26de Juli)— Allad til dem som gude-

lig besogte St. Michels Capel, der tilborte det saakaldte

4
;Pukhus” (Pogbuus, Drengeskole) i Ribe, som da var meget

fattigt. Det er trykt i Terpagers Chronicon Ecclesiæ Ri-

pensis, pag. 38.

42 .

1386. Den samme Dag og paa samme Sted udgave

de samme Prælater et lignende Afladsbrev for Stendorp

eller Stendrup (nu rimeligviis Stenstrup) Kirke i Fyen.

(Hamsfort Cbronplog. rer. Dan. i Langebeks Script. T. I.

pag. 315.) /
i

,
. ,

43 .

1386. De samme Prælater gave, paa samme Rigsdag,

IV Kai. August (den 29de Juli) Aflad til dem, som gudelig

besogte Brendorp (nu formodentlig Brenderup) Kirke i Fven.

See Terpager Ripæ Cimbr. S; 86.

Gronlnnds historiske Mindesmærker. .1 Rind. (9)
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44.

De samme udstædte, paa samme Rigsdag, et lignende

Afladsbrev for Hårby (nu formodentlig Haarby Kirke i

Fyen. Pontopp. Annal. E. D. 2 Tb. S. 228.

45.

1386. De samme Prælater gave, paa samme Rigsdag,

tilligemed Biskop Johan af Slesvig
,

IV Kai. Augusti —
(den 29de Juli)— Aflad for dem som gudelig bcsdgteLygum

Kloster (paa Latin kaldet Locus Dei). Hamsfort 1. c. hos

Langebek, (Ser. r. D. I, 315.

46 .

138S. Vi antage det for sandsynligst at Biskop Hen-

rik er, efter Erkebiskop Vinaldes Tilbagekomst til Trond-

hjem, bleven ordineret 1387, hvortil de da fra Gronland

med Bjorn Einarsen (og flere) erholdte Efterretninger vel

kunne have givet ny Impuls. Da der paa een Gang tilfæl-

digvis ikke mindre end 4 Handelsskibe ankom til Norge,

have disse vel saaledes udtomt de gronlandske Varebehold-

ninger
,

forsaavidt som slige Producters saa kostbare og

farefulde Afhentelse kunde antages at ville svare Regning,

at man ikke har vovet at udruste nogen Grbnlandsfarcr i

Aaret 1388, da det her næstfolgende Document ogsaa viser

at Handelen med hine Varer dreves i Bergen endnu i det

næstpaafolgende Aar. Imidlertid var allerede i 1387 ved

Kong Olafs Dod en vigtig Regjeringsforandring indtruflen i

Riget (jfr. ovenfor S. 34, 63). Derved kom hans Moder,

Dronning Margrete (Valdemar Atterdags Datter og den

norske Kong Hakons Enke) i Besiddelse af Regjeringen

over Danmark og Norge. Nærværende Diplom viser at bun

[
den Egenskab er bleven hyldet i Oslo tidlig i Aaret 1388

(da Kong Olaf siges at være nylig dtid) af Rigets ypperste

Mænd
,
blandt hvilke her forst nævnes Erkebiskop Vinalde,

tre egentlig norske Biskopper og Biskop Henrik af Gron-

land, hvilken sidstnævnte efter Hyldingsbrevets Udtryk og
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synes at have repræsenteret Norges Skatlande, især hans

eget Stift. Saaledes faaer dette Document en særegen

Vigtighed for os. Det haves trykt i Suhms nye Samlinger

til den Danske Historie (under Titel: Dronning Margretes

Udkaarelse til Dronning i Norge) 3die Bind S. 385—387,

efter Klevenfelds Afskrift; det er dog ikke der fuldkommen

correct, hvorfor vi meddele det lier efter Originalen. Da
dette Actstykkes Ordfdining og Retskrivning fuldt saa me-

get ligne den Tids Dansk, som Norsk, tilfoie vi ingen sam-

menhængende Oversættelse men kun enkelte fornodne Ord-

forklaringer.

Vinalder med gudz naadh Erkibiscup i Nidliar-

os, Oystein af Oslo, Olafer af Stafwangre, Sighurder

af Hamræ, Henrik af Gronlandæ med samræ naadh

Biskupar, Profasten at Marie kirkiu i Oslo oc rik-

issens Canceller i Noreglie, Henrik Henriksson
;
Vlf-

uer Holmgeirsson
,
Vlfuer Jonsson, riddara; Hakon

Jonsson, Gaute Eiriksson
,
Jon Marteinsson, Alfuer

Haraldsson, Bendikt Niklesson, Ogmund Bolt, Jon

Darræ, Hakon Stumpæ, Peter Niklesson, Niclos Gallæ,

Finner Gyurdzson, Gudbrander Ellingsson, foralder

Sigliurdsson
,
Hærleiker Asulfsson, Magnus Stolte-

karl, Hakon Top, Jappe Fastalsson, oc Swale Otta-

son sænda ollom monnom ifuir ændalangan Noregli

oc Fæs skattlandæn® quediu Gudz oc sina.

Vi kænnoms Fat openbarligha med Fæsso varo

opno brefue, at æfter Fat at bogbboren Forstinna,

vaar kæra frw, frw Margareta, med Gudhs naadh

Noregs oc Swyia drothneng, oc retter ærfuinge ok

forstinna til rikit i Danmark var vaars kæra Herra

konung Hakons husfrw, oc vaars kæra herra kon-

(9^)
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ung Olafs modher, sæm nu nyligha dodlie, søem

Gudh bæggias f>æirra saal hafne, ok firer hænnæ
gunst ok godh vilia her vi hafuum altiidh af hænnæ
befunnit, oc æn vi hopas hat sarna till hænnæ
naadha; ha hafuum vi allæ fyrnæfndir, Erkibiskup,

Biskupar, Profaster, Riddara oc sueinar uppa vara

vægna ok uppa ganska rikissens i Noreghe, en-

drakteligha anamat, wtvalt oc vnfanget mz 1 godhom

vilia ha hogborna Forstinna frw Margareta droth-

neng fyrnæfnda, till alla vara fyrnæfnda Ercliibi-

skups, Biskupa, Profastz, Riddara oc Svæina oc

ganska Rikissens i Noreghe mæktuglia frwa oc rettan

huslionda, oc at h^mnæ fyrnæfnd Drothneng Mar-

gareta skal fulmæktugh væra at firestanda ok raa-

dha Rikit i Noreghe mæktugligha ok vakleligha i

allum stykkium ifuir ganska Rikit i Noreghe badhæ

land, slot, fæsti ok2
sunnerliglia ok nordha-

ligha ifuer alt Noregh oc {æss skatland i alla hænnæ

lyfsdagha med gudz hiælp, oc at vi alle firirskrif-

nir
3 .... rdæilis vm sik skulom hænnæ styrkia oc

liiælpa i allum hænnæ Ret, oc ænktj hat bindra

her hon ret till liafuer, ok vi allæ fyrnæfndir Er-

chibiskup, Biskopa, Profaster, Riddara ok Swæinar

uppa vara vægna, oc uppa altz Rikisens vægna i

Noreghe hafuum sakt, lofuat oc sworet, hæjrri sama

fyrnæfnde varræ kæræ frw Drothneng Margareta,
*

.

!

)
forkortet for medh eller jncth. — 2

)
Iler er Haandskriftet

beskadiget, Suhm tillægger efter Klevenfcldts Afskrift |)cglina

{Undersaat ler) badhæ {bande). — 3
) Atter en Lacun\ Afskrif-

terne have: ok hwar s.T(rdfrills).



DIPLOMER VEDKOMMENDE GRONLAND. 133

holt manskap oc Iro pæneste med troskap æ mæ-
dhan bon lifuer, oc ]pæirri fornæfnde varræ kæræ
fnv Drolhneng Margarete i all stykkæ swa at halda

søem her firerskrifuat staar. Framlæidis hafuum vi

alle saman samf>ykt Ercliibiskup, Biskopar, Profa-

ster, Riddara oc Swæinar, at æingin varra skal flæirri

Hwskarla ok setosweina hafua, en som loglihook oc

Hyrdhskra vatta. Item hafuum ver allersaman, Er-

ckibiskop, Biskopar, Profaster, Riddara oc Swæinar

samf>ykt, at sakar riaudhzsynar sæm Rikine ligger

uppa, bædhæ sunnan oc nordhan, skal almughen

ifuer ændalangan Noregh wtgera nu aarlænges fullan

almenning 1
. Item hafuum vi aller saman, Erckibi-

skup, Biskupa, Profaster, Riddara oc Swæinar lofuat

sakt oc sworet uppa vara, sva oc uppa ydra vægna

holskap oc tronadh alian pæn sæm ver ok J>eer æighum

rettum Rikissens Hoff>yngia at gera
;
swa hafuer hon

ok os ok yder lofuat oc sworet, at hon skal os ok

yder logh ok landzens ret at halda i alla sina liifs-

daglia. f)y bidhium ver ok raadhom yder at f>eer

gerer adernæfnde vare kæra frw Drothnengénne

£>am sama trygdar æidh, ok at hwar syslumader i

sinnæ syslu take pæn æidh, ok at Jpeer seei» henne

oc henner vmbodz monnom græidir oc godhuiliu-

gher, lyghugher'” oc æflerlatogher, oc later liona ok

hænner vmbodzmen væl at komas allu py sæm
t>eer æighir rettom Rikissens liolf)ingia af^gera æfter

laghorn oc gamlæ landzens sidhuenio, ok swa miklo

Almindelig Leding .

lyflliuglier.

-) formodentlig feilskrevet for
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hælder at hon liæfuer bodhet allum syslamonnom 6

oc tøirra vmbodzmonnom at liwar bænera 1
i sinni

syslo skala logli oc landzens ret bakla ok styrkia.

Var b^tta bref gort i Oslo a Kyndelmæssodagh a

are fra gudz byrd M° CCC°LXXXV1II0
,
vndir va-

rom incighlum.

Diplomet har haft 24 hængende Segl i Vox
,
af hvilke

15 ere tilbage, hvoriblandt Biskop Henriks (af Grønland)

noget beskadiget paa Kanterne samt ellers med utydelig

Omskrift. Klevenfeld har ladet Seglets Figurer aftegne,

men erklæret Indskriften for fuldkommen ulæselig, især

formedelst den ovenmeldte Beskadigelse. Vi agte at lade

en saavidt mueligt noiagtig Afbildning deraf (og af de liere

grønlandske Biskoppers Segl som endnu ere til) følge med
nærværende Bind.

ANMÆRKNINGER.
a) For Norges Skatlande skattlmd

,
(terræ tributariæ,

som Ordet pleier at oversættes paa Latin) ansaaes almin-
••

deligst Orkenoerne, Hjaltland eller Hetland, (Shetlandsøerne)

Færøerne, Island, Grønland og Finmarken, vel endog fra

1350 eller 1355 af Helgeland (forhen Hålogaland eller

Hølgaland)
,
uagtet det egentlig var en Provinds af Norge

;

see herom J. Chr. Bergs Ventilationer om don Nordlandske

Handel m. m. i Samlinger til det Norske Folks Sprog og

Historie V, 625—629.

5) Sysselmænd • om dette Ords Betydning og Oprindelse

samt dets Brug i Grønland see ovenfor I, 118—122. Vor

Originals „Ombudsmænd” betegner her ikke andet end Sys-

selmandenstéller Herredshøvdingens Befuldmægtigede, hvori-

mod „Dronningens Ombudsmænd”, som nævnes kort foran,

vare i en langt høiere Stilling. Om den nærmere Forkla-

*) for det ældre Jjeirra
,
deres (enhver af dem).
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ring over Ordet kunne vi henvise til det nysciterede Sted.

Jfr. nedenfor, i det lier næstfølgende Diplom, S. 140*

47 .

13S9. Dette Actstykke giver vel en ypperlig, men

dog kun hoist sorgelig
,

Efterretning om den grønlandske

Handel paa den Tid. Allerede Hvitfeld har fundet det saa

mærkeligt at lian har indrykket en dansk Oversættelse deraf

i sin Kronikes 3die Part, 4, S. 81—83. Han ledsager den

med følgende Indledning: uDette Aar 13S9 haffde nogen

Skippere oc Kiøbmend understandet dennem at seygle paa

Grønland, hvilcket vaar forboden i de Dage, thi Island,

Vestpenoer (Vestmanoer), Helgeland, Fereoj, Findmarcken,

udi fordumme Dage laa til Kongens oc Dronningens Fade-

burd, saa ingen uden Kongerne maatte dennem beseygle,

met tilføre eller afføre. Derfaar bleff samme Skipper oc

Kiøbmend tilltalde, men fordi de det ickc haffde gjort aff

Forsæt, men aff n(id, bleff de fridømt. Dommen vaar saa

liudendcs.” Holberg henviser (Danm. Hist. I, 531) til

denne Dom med tilføiet Anmærkning af Hvidtfeld, og

bemærker, at efter Dronning Margretes Tid fik de andre ef-

terfølgende Konger saa meget at bestille at de ikke kunde

faae Tid til at tænke paa det gamle Grønland. Ved Ud-

trykket ^Fadebur”, som baade Hvidtfeld og Holberg bru-

ge, gjør J. Chr. Berg i hans Ventilationer over den Nord-

landske Handel m. m. (Samlinger til det Norske Folks Sprog

og Historie
,
V, 625) den Bemærkning at det (uagtet fa-

tabur var gammel Norsk i en anden Betydning) snarere

burde hedde fehirdsle (hvad rigtignok ikke er Dansk), som

efter Ordet maatte betyde uSkatkammer”, saaledes dog be-

tragtet som Regentens private, eller horende .til hans Ap-

panage. Samme Historiker antager ellers, som det synes

med Grund (1. c. S. 626) ,
at Anledningen til det herom-

handlede Kongelige Monopol i de saakaldte Skatlande (see

ovenfor S. 131) har været den, at da Kong Magnus Erik-
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son aftraadte Regeringen 1355 1 (efter Annalerne 1350
;
see

ovenfor S. 18, 55) til sin Son Hakon, Jorbeholdtes ham til

Livore Halogaland tilligemed Island, Færoerne og Hjaltland

(jfr. ovenfor 1. c.), umen denne Bestemmelse maatte i Sær-

deleshed lamme deres Handel og Rdrelse, da man betrag-

tede det som en Folge deraf, at ingen uden Kongens For-

lov maatte beseile samme og der enten ind- eller udfore

Varer. Hvorledes man har kunnet falde paa at gjore en

saa betydelig Indskrænkning i den Frihed, der jo maatte

tilkomme disse Landskaber ligesaavel som Rigets (ivrige

Indbyggere, og hvorledes de liave kunnet finde sig deri,

er ikke let at indsee. Maaskee har man fra forst af anseet

det som en Folge af den Forkjobsret som fra ældgammel
Tid tilkom Kongen til alle Varer” (o. s. v.). Henne sidst-

meldte Rettighed havde Islands Goder (eller Herrcdshov-

dinger) i Republikcns 'lid tiltaget sig, og de grbnlandske

have uden Tvivl fulgt deres Exempel; jfr. ovenfor I, 402,
II, 314. I det vi henvise til det ovenfor S. 118—119 anførte

om den Rergens indenlandske Kjobmænd 1361 givne Tilla-

delse til at beseile Norges Skatlande, maae vi tilstaae, at

intet udtrykkeligt i Resten af Aarhundredet udgivet Konge-
bud, hvorved hin Tilladelse skulde være bleven ophævet,

er os bekjendt. Hvem de 4 Skibe, som havde tilbragt 2
Aar i Grønland og kom derfra til Norge 1388, egentlig til-

hørte, vide vi ikke. Hog er det hoist sandsynligt at Islæn-

derne Bjørn Einarsøn og Sigurd Hvitkoll eiede to af disse

l

) Sec herom Berg 1. c. V, 626
j
evn fort med Arne Magnussens,

Wcrlaufls og Schonings der citerede Skrifter. Det er vistnok be-

synderligt at hverken Finn Johnsen, i hans ellers ypperlige Hist.

cccl. Island T. 1 , S 423—429
, eller John Espolin (i hans Islands

Arbækur, 1te* Deild) ved at omhandle Kong Magnus Eriksons og
hans islandske Lehnshovdingers Levnet og Bedrifter, melde det mindste

om Islands og Norges (ivrige saakaldtc Skatlandes Overdragelse til ham
ved hans Resignation af Rcgjei ingen over, eller Indtægternes Oppe-
biirjcl af selve det egentlige Rige.
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Skibe. Dem har man vel ikke anseet for berettigede til at

handle paa Gronland, og derfor anlagt det heromhandlede

Sogsmaal mod dem. Det er ellers sandsynligt at ethvert

Skib
,
som fra Norge vilde opseile Gronland paa den Tid,

skulde have Kongens Pas eller formelige Tilladelse dertil,

og at Mangelen af et sligt Hjemmelsbrev har givet Anled-

ning til hin Tiltale overhoved.

Suh in omhandler vort Document paa fcilgende Maade
(Hist. af Danm.'XIV, 257): uDen 17de Mai skrev 2 norske

Laugmænd og andre et Brev fra Bergen til Dronning Mar-
grete om den grbnlandské Handel, som findes lios Hvidt-

feid. Man seer heraf at Hakon Jonssen” (hvem mange
ansaae for en retmæssig Thronarving, hvilket han selv fra-

skrev sig) uvar i alting Dronningen til Tieneste. Da det alt-

saa gjordes vanskeligt at beseile Gronland, saa formindskedes

Seiladsen didlien efterhaanden, saa at Farten og Landets Be-
liggenhed tilsidst glemtes. Blandt Bilagene har jeg ladet

dette Brev trykke paa det gamle Sprog. (Dipi. Lang.)”.

Nyerup, som udgav denne Tome, længe efter Suhms Dod,

1828, bemærker hertil S. 554: uDet her omtalte Brev af

Dronning Margrete i det gamle Sprog savnes nu i det Lan-
gebekske Diplomatarium.” Vi have dog været saa heldige

at finde ikke allene denne Copie, men ogsaa Originalen,

som her meddeles Læserne.

At Arne Magnussen ogsaa har været opmærksom paa

dette Actstykke, erfare vi af Suhms nye Samlinger til den

Danske Historie (3die Deel S. 111), hvor folgende anfOres

af Dr. P. Deichmanns Optegnelser: u(^^l) fortalte Arnas

Magnæus mig at den sidste Tidende, som vi har faaet fra

Gronland
,
var Aaret 1389, og at den storste Aarsag hvor-^

f°r Seglasen derpaa er efterladt, var fordi Seglasen Tid

efter Tid blev mere farlig og Isen i stdrre Mængde, hvil-

ket maaskee saa har besat det rette Grbnlands Littora at

lngen kan komme dertil, til hvis Bekræftning han ydermere
sagde, at der i vore Tider er skeet store Forandringer paa
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Seglasen, Saisons, Isen der i Island, . . o. s. v. uDet er

troligt, sagde han fremdeles, at det formedelst Isens dag-

lige Formerelse og Nedrivelse fra Polo, ogsaa saaledes er

gaaet med Gronland og de christne Indbyggere enten dode

af Hunger, eller været nodt til at bruge det samme Vitæ

genus som de Vilde, og saaledes degenereret til deres Na-

tur.” (Jfr. Hvidtfeld 1. c. S. 83 om Isens ForOgelse i de

gronlandske Farvande siden 1389). Det er ogsaa rimelig-

viis tildeels paa nærværende Diplom at tiebhardi har villet

grunde folgende Beretning og overhoved tillagt Begivenhe-

den en altfor stor politisk Indflydelse
: UI Aaret 1389 for-

bod Dronningen
,

til de norske Indbyggeres Fordeel
, alle

Fremmede Farten paa Gronland og Island, for sammesteds

at fiske eller handle. Dette synes at have bragt Hanse-

stæderne paa det Indfald at opmuntre visse Sorovere, som
kaldtes Victualiebrodre” (Vitalianere) ufordi de sogte at

forsyne Stockholm” (besat af Kong Albrechts tydske Krigs-

folk) amed Levnetsmidler, til at udplyndre og odelægge den

vigtigste norske Handelsstad Bergen i Aaret 1393” (Norges

Historie, oversat ved Heilmann, II, 98).

Da vor Originals Sprog meget nærmer sig til den Tids

Dansk, oplyse vi kun nogle af de vanskeligere Ord i de

tilfoiede Anmærkninger.

Besynderligt er det at de tiltalte Mænd ikke nævnes i

Domsbrevet. Deres Navne kunne vi tildeels tilfoie fra An-

nalerne nemlig Islænderne Bjorn Einarsen og Sigurd (eller

Sigmund) Hvitkoll, som 1385 fordreves fra Island og Gron-

land, med 4 Skibe i alt, og kom tilbage til Island 1387.

Næste Aar seilede de til Norge
,
som det ogsaa her siges.

See ovenfor S. 34—35, 62—63. Om Hovdingen BjOrn

kaldet Jorsalsfarer, og hans Ophold paa Gunbjornsskjærene
••

(Danells eller Graahs Oer) m. m. kunne vi henvise til vore

Undersogelser derom, ovenfor I, 110—122, 148—149. En

kortfattet Udsigt over hans Levnet meddeles og af Finn

Johnsen, Hist. cccl. Island. II, 395—397.
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Hoghborne Forstinne, vare werdulige Fru, Fru

Margrete med Gudz naad, Noregs rikis stiorn
1

,
ok

Danmarks retter erfuinge ok hes Forstinna, senda

Arnulfuer Gunnarsson, Bergvinar logman, Jon J>or-

gylsson2 logman a Halgolandi, Finner Gyrdzson syslo-

man a Lista, Henrich Vilialmsson
3

,
Hannes Jonsson

hyrdman4
,
Harnit Hæmingsson5

,
Gunnar Biornsson,

Anbiorn Vemundarson6

,
Helge Sigurdarson, Eringiisl

Eilifsson, f)orsteinn Sveinsson, Ormer Jonsson ok

formoder Vidarsson7

,
radmen i fyrsagdom staad,

qvædiu gildes ok sina odmiuka f>iænist
8

,
kunnikt-

gerande, att a manadagen nestan efter Haluardz

messo9 varom meer10
a almenneligre stemfno11

j kon-

ongs gardenom i Bergvin Anno Domino CCC°

LXXX°IX° er erligen man ok vælboren, Hakon

Jonsson, talade till feirræ godra manna er komo af

Gronlande ok Islande i fyrro somar, ok gaf

hessar saker att Jæir hafdo siglt till Gronlandz med

retto forakt
12

,
sam£>ykt ok vilja, ok adra ha saak,

att J>eir liafdo koft ok selt a Gronlande vttan orlof

konungsdoomssens; ok f>ridia ha saak, att h^ir hafdo

koft krunonne godz a mote loghonum, ok he^r

sagdo nei firer alla fyrnemfnda saker meder so grein

sæm her efter fylger. Nemfde ha erligen man Er-

lender Filpusson, fæhyrde 13
i fyrnempdom staad, oss

fyrnemda i doom med logmannenum. Varjxitvaar

domer att styromen ok sveinar skuldo sveria fullan

hokar eid 14

,
livar fyrer sigh, liuad naudsyn feim

till droogli att fæir komo til Gronlandz. Leiddo

f>eir pa fram tva
15

skilrika men, er a Gronlande
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varo fyrer feim
16

,
ok suo suoro med fullom bokar

eide, at boir Varo a albinge
17

a Gronlande, er al-

mogen took samhellde, att enger Austmen18
sern bar

varo komfner skylde fa kost
19

att kaupa, uttan beir

kaupto annad Gronlendzskan varningli mæder°;

hafdo boir ok bat i eidstaf sinum, att Austmen budo

skip til att fora krunonne godz, vilde lconungs Um-

bodzman21
bat eigi wtfaa, saker bes att beir hafdo

bar engæn bref till. Komom meer borsdagen nestan

bar efter
j
erckibiskops gården22

bes sama stadar,

berra Ercliibiskope fyriverende21

,
ok Hakon Jons-

syni, er
24

Ellinder Filpusson let sveria fyrnempda

Gronlandzfara, er so svoro med fullom bokareide,

styromen ok sveinar, at boer varo i hafve i storom

vanda ok vada ok liifsbaaska
25

,
fyrir storum siojakl-

um~ b ok isom, ok fengo storan skada a boi*Ia skip-

om er brotnado ofvan sio, ok lofuado sigb til heil-

agra stada27 fyr en boir fengo land
j

bvilike store

naudsyn. Hafdo beir ok bat i eidstaf sinom, att

beir kofto engkte konungs godz, ok kiændes bat

Erlender at ban hafdi takid sekkia gieid. af Gron-

lendzsko att allo iamfullo sem af Islendzslco godze28

efter rette rekningh. Ok by kundom wer enga

logliga saker med boim finna um botta maal
29

. Ok

till sanninda her um settom meer vaar incigli fyre

betta bref, er giort (var) i staad a dæglii ok are

sem fyr segliér.

Diplomet, som er skrevet paa Pergament, har forhen

været forsynet med 13 hængende Segl i Vox, hvoraf kun

de 7 nu erc tilbage.
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Udenpaa Brevet er senere tegnet:

Vm Gronlandzfare. Huro Haleon Jonsson tale-

tlie til noghræ, som vpa Gronland hafthe wæret,

oc skylder tliem tlierefore, oc huro tlie orsaghe

sik, at tlie giorthet fore nodli skyld oc ey mz (nieth)

foreact.

ANMÆRKNINGER.
3

)

Styrerinde, Regentinde (ellers betyder Ordet Styrelse).

2
) Thorgilsson; Hvidtfeld har Torckildsbn (Thorgils er

det danske Trogels, Troels).

3
) Her tilfoier Hvidtfeld ^Hofmester”, hvortil intet Spor

findes i Originalen.

4
) Baade Navn og Bestilling udelades af Hvidtfeld.

5
) Arfuid Henrichsson, Hv.

6
) Ambiorn Semundsson, Hv.

7
) Torder Widafifssbri, Hv.

8
) (for o.

J).') uydmygeligen og underdanigst,” Hv.
9
) Stedse den 15de Mai.

10
) For det ellers almindelige ver (vi).

31
) Stævnemode (Sted, Hv.).

12
) Ordet er meget usædvanligt i denne Betydning. Hvidt-

feld oversætter uForraad” (d. é. Forsæt)
,

hvorved og den

rette Mening udtrykkes.

13
) Efter Ordet Skatmester, Hvidtfeld oversætter

tt
Slaats-

herre”, som svarende til hans Tids Begreber.

,4
) Lovbogens (Lovens) Eed, uen fuldbogs Eed”, Hv.

15
) tre, Hvidtfeld.

1C
) forend de (kom til Landet); findes ikke hos Hvidtfeld.

17
) Hvidtfeld oversætter rigtig: aLandsting”; her er det

meget mærkeligt, at den gronlandske Benævnelse ux\lthing
,r

stemmer overeens med den islandske.
• •

18
) Ostmænd (lier rimeligviis Nordmænd og Islændere);

see ovenfor I, 110—111, 274.
19

) Levnetsmidler.
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a0
) med, tillige.

2 1) aKongens Ombudsmand” er den da 5verste Befa-

lingsmand i Gronland; jfr. ovenfor S. 134.

22
) Biskopsgaarden, Hvidtfeld.

23
) nærværende,

da.

2

5

) Livsfare.

26
) Sojokler (svOmmende Isbjerge) ;

see ovenfor II, 560.

astore JOkler lis”, Hv.

2 1) Lovede at besoge hellige Steder (som Pilegripie)

;

lignende Lofter hafde Gudleif Gudlogson og hans Staldbro-

dre aflagt i Havsnod, da de fordreves af Modvind til Ame-

rika, og saaledes gik det end senere Columbus og hans

Mandskab; see ovenfor I, 768, 774. Bjorn Einarson synes

forst at have efterkommet dette Lofte 1405 eller 1406, da

han med sin Hustru Solveig drog til Rom og Jerusalem;

hun reiste derefter hjem, men han vandrede endvidere

til den hellige Jacob i Compostella. Jfr. ovenfor II,

112—114.
28

) Jfr. ovenfor S. 123, 126.

29
) Sag.

48.

1408. Nærværende Diplom maa forekomme enhver

noget gaadeagtigt, da det er udgivet af Erkebiskop Eskild

(eller Askel) af Nidaros og Biskop Bertold af Garde for en

Kirke, kaldet Svartalcindli
,

i deres Stift; man maatte altsaa

nærmest antage, at denne Kirke laa paa Gronland. Der-

imod synes det at stride, at selve Afladsbrevet er udgivet

paa Kirkestedet QSvartalandli) ,
men det neppe kan antages

at være rimeligt, at Trondhjems Erkebiskop selv skulde

have reist til Gronland, — tilligemed den Omstændighed,

at en Gaard, forhen kaldet Svartaland, nu Sortland eller

Sorteland, ligger i Norges Nordland, det gamle Halogaland,

og i Ylfve Syssel, nu i Yesteraalens District, paa en stor

O, kaldet Lango eller Langenæs, med en Annexkirke til
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Hassel
;
see Jacob Aalls Oversættelse af Norske Kongesagaer

1ste Hefte (Munthes Anm.) S. 24. Imidlertid tor vi ikke

ganske modsige Muligheden af at Erkebiskop Eskild (som

fungerede fra 1403 til 1429) virkelig kan være kommen til

Gronland med eller til denne Biskop Bertold (hvis Navn vi

kun ellers kjende af Hvidtfelds Bispekronike og Lyschan-

ders Gronlands Kronike) som Biskop til Garde i Gronland.

Mærkeligt er det i al Fald, at baade Bjorn Johnsen (i hans

haandskrevne Gronlands Annaler) og Finn Johnsen (Hist.

eccl. Isl. II, 339) berette, at Erkebiskop Eskild i Aaret

1406 viede en Biskop til Gronland; vel an fores dennes Navn,

nemlig Andreas, men dette sidste er vel saaledes tilsat efter

feilagtige Beretninger (f. Ex. i de saakaldte Hvidtfeldske Ex-

cerpter)
,
som henfore en sildigere Biskop af dette Navn til

denne Periode. Herom mere paa sit Sted i det folgende.

Originalen til nærværende Diplom paa Pergament, hvor-

ved den norske Erkebiskops og den gronlandske Biskops

Sigiller have hængt, er bleven skjenket til det Kongelige

Museum for nordiske Oldsager, i hvis Besiddelse den nu

for Tiden er. Udvendig har den blot denne, som det sy-

nes, samtidige Paategning: uPro ecclesia Suortvlamr . Vel

er den mestendeels skrevet med en tydelig Haand, men
paa enkelte Steder have dens Abbreviationer været vanskelige

nok at dechifrere.

Hvad selve ‘Indholdet angaaer, ligner vel dette Aflads-

brev i Hovedsagen andre saadannc, givne visse til Hjælp

trængende Kirker, men det afviger dog fra Mængden af dem,

ved Opregneisen af de fleste da i Brug værende Helligdage,

paa hvilke samtlige Kirkens Besog ansaaes for fortjenstligt

(formodentlig foraarsaget af en ringe Sogning, formedelst

dens eensomme Beliggenhed i en lidet beboet og nordlig

liggende Egn). Tillige er den tilfoiede Betingelse af een

eller flere religidse Omgange omkring Kirkegaarden
,
med

^isse christelige Bonner for de der begravede Afdbde, baade

synderlig og ellers i slige Documentcr sjeldent forekom-
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mende. Man erindres herved om den store Kraft, som man

tillagde slige Bonners Fremsigelse i det gamle Gronland;

see ovenfor II, 514—515.

Dersom Biskop Bertold virkelig selv har været i Gron-

land 1408, maa han da have udnævnt den i et herefter fOl-

gende Diplom nævnte Endride Andreasson til sin Oflicialis,

hvilken Bestilling denne maaskee allerede havde forestaaet

fra 1406 af. Overhoved er det sandsynligt at Bertold
,

i

det saaledes forudsatte Tilfælde, enten i det Aar, 1409 eller

1410 er reist tilbage til Norge, hvor han rimeligviis har re-

signeret, thi 1411 finde vi en anden Biskop til Garde, der

kaldte sig Jacob, som fungerende Oflicialis eller Vicebiskop

i Sjælland.

Vniversis sanctæ matris ecclesiæ filiis, præsentes

litteras inspecturis, Escliillus divina miseracione Ar-

cliiepiscopus Nidrosiensis et Bertoldus eadem gratia

episcopus Gardensis, salutem et continuam in do-

mino caritatem. Quoniam vota Christi fidelium ad

divini cultus ampliacionem et animarum remedium

piis sint exbortationibus ac indulgenciarum favori-

bus excitanda, Nos igitur de omnipotentis dei miseT

ricordia beatorum Petri et Pauli apostolorum aucto-

ritate beatique Olavi Regis et martiris meritis ac

precibus confisi, omnibus vere penitentibus et con-

fessis, qui ecclesiam beatorum Michaelis arcbangeli

et Dvonisii de Svartalandli nostre dyocesis in festi-

vitatibus infra scriptis vide licet nativitatis domini

circumcisionis et epiplianiæ, resurrectionis, ascensio-

nis et pentbecostes, trinitatis cum omnibus diebus

dominicis, in omnibus festivitatibus beate Mariæ per-

petuæ virginis, in utroque festo sanctæ crucis, nati-

vitatis benti Jobannis baptiste, die beatorum Petri
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et Pauli apostolorum et in omnibus aliis diebus

apostolorum et evangelistarum
,

in utroque festo

beati Olavi Regis et martiris, beati Laurencii, beati

Micliaelis ejusdem ecclesiæ patroni et sancti Dyony-

sii, beatorum Nicolai ac Martini episcoporum ét con-

fessorum, beatarum Katerine et Margarete virginum

et martirum, beate Marie Magdalene, die dedica-

cionis ipsius ecclesiæ, die omnium sanctorum et in

omnibus aliis summis sive duplicibus, de quibus su-

perius nul la fuit mentio facta, causa devocionis visi-

tauerint, vel qui eidem ecclesiæ manus porrexerint

adjutrices, seu missis, prædicationibus aut aliis divi-

nis officiis interfuerinl, vel cimiterium ipsius ecclesiæ

legendo pater noster cum salutatione angelica pro

defunctis ibidem quiescentibus, circuierint, quociens

et qvumcunque premissa vel aliquid premissorum

devote adimpleverint, tociens quemlibet illorum qua-

draginta dierum indulgenciis de iniunctis sibi peni-

tenciis, in domino misericorditer relaxamus. Datum
et actum loco ubi supra, anno domini millesimo

quadringentesimo octauo, ipso die decollacionis beati

Johannis baptiste, nostris sub sigillis presentibus

appositis, in euidens testimonium premissorum.

Originalen har været forsynet med tvende hængende

Segl, som nu begge ere borte.

Tre herefter folgende Diplomer meddele vi efter gamle

verificerede Afskrifter i det Kongelige Geheime - Archiv.

Originalerne liave været sammenheftede, men ikke fulgt paa

hinanden i chronologisk Orden. Disse Documenter er hvert

Gronlands historiske Mindesmærker, 3 Bind. (TO}



146 DIPLOMER VEDKOMMENDE GRONLAND.

for sig ommeldt i de fortløbende, paa et Halvark med-
t

deelte Afskrifters Attestation af disses Udfærdiger, Biskop

Odd Einarsøn til Skalliolt, — nemlig:

(i) (Vort Nr. 57), Sæmund Oddsøns Erklæring af 1424,

hvorved han bevidner: at han selv var nærværende paa Hvalso

i Grønland, da hans Frænke Sigrid Bjørnsdatter giftede sig

med Thorstein Olafsen, med Udstæderens Raad og Samtykke,

— efter Indholdet af det vedheftede Brev (vort Nr. 49).

Z>) (Vort Nr. 49). Hen Grønlandske Officialis, Eindride

Andreassøns, og Præsten Sira Paul Hallvardsons Attest om 3

lovlige Lysninger til oven meldte Ægteskab,— udstædt i Garde,

1409. Af dette Document har Arne Magnussen forfattet

en tydsk Oversættelse, der endnu gjemmes, som Concept,

i Geheime-Archivet.

c) (Vort Nr. 52) Brand Haldorsøns og tre andre Mænds

Vidnesbyrd, at de vare nærværende paa Hvalso i Gronland

i Efteraaret 140S, ved det ovenmeldte Ægtepars Giftermaal,

udstædt i Island 1414.

Hen heromhandlede Thorstein Olafsøn var rimeligviis

en Søn af Olaf Bjørnsøn
,
som af sin meget rige Fader

Bjørn Brynjulfsøn havde erholdt den store Gaard Akre i

Skagefjorden paa Islands Nordland, og vor Thorstein har

da faaet den samme Gaard
,

der blev hans faste Bopæl,

som sin Fædrenearv. Som ung Mand har han rimeligviis

foretaget sig den Reise
,
hvorpaa han

,
som vi her see

,
i

Aaret 140S giftede sig i Grønland, hvor han endnu befandt

sig i Foraaret 1409, men har rimeligviis kort derefter vendt

tilbage til Island. 1417 nævnes han som Vidne ved Eien-

dommes Overdragelse til Biskop Arne Olafsøn, som da

forestod baade Skalholts og Holums Bispedømmer, og som

i gamle Slægtregistre siges at have været hans Broder, hvil-

ket vel har været baade Finn Johnsen og Espolin ubekjendt,

men er blevet mig skriftlig meddeelt af Hr. Biskop Stein-

grim Johnsen, som uden Tvivl blandt alle Nulevende maa

ansees for Islands kyndigste Genealog. 1420 var han en
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af Domsmændene i en vigtig Eiendomssag, anlagt af Bi-

skoppen til Holum Jon Toveson. Efter Biskop Hans Fin-

sens haandskrevne Optegnelser nævnes vor Thorstein alle-

rede 1421 Laugmand, i gamle Brevskaber. 1423 finde vi,

at lian som Laugmand over Islands Sonder- og Oster-Amt

har bekræftet en Dom paa Landstinget ved Thingvalle.

1427 var han tillige Kongens Lehnshovding over Island,

hvilket Embede Biskop Arne forhen havde forestaact; des-

uden var han Kongens Ombudsmand eller Foged over for-

skjellige Sysseler paa Nord- og Yestlandet. Dog vedblev

han endnu 1432 at fungere som Laugmand.

Om Thorstein Olafsons Hustru Sigrid Bjornsdatter var

fodt i Gronland eller Island vide vi ikke
;
kun see vi at

hun var i Slægtskab med Sæmund Oddson, som i Aaret 1414

opholdt sig der, men om han var fodt eller bosat i Island,

vide vi heller ikke. Dette Ægtepars Datter Christine blev

gift med Islænderen Torfe Areson, som af Christian den 1ste

blev udnævnt til LehnshOvding over Island, samt tillige

adlet, og i lians Adelsbrev blev det ham forundt at fore

i sit Yaabenskjold en hvid Bjorn i blaat Feldt. Om An-
ledningen til dette Skjoldmærke blev givet ved hans Kones

Faders Navn, vide vi ikke, men vist er det at Hvidbjornen

fordum blev anseet for Gronlands ypperste Frembringelse,

og at den endnu fremstilles som Landets Yaaben. Fra

Thorstein Olafson og hans Kone nedstamme adskillige af

Islands nu mest bekjendte Slægter, som Finsenerne, Ste-

phensenerne og Thorarensenerne, af hvilke de sidstnævnte nu

fare det ovenfor beskrevne Yaaben. Ogsaa jeg, Finn Mag-

nusen, er af samme Herkomst og nedstammer saaledes

fra den heromhandlede paa Gronland i Aaret 1408 stiftede

ægteskabelige Forbindelse, om hvilken det blev mig forbe-

holdt fbrst i et trykt Skrift at meddele authentiske Efter-

retninger. Vi skride saaledes til det ovennævnte forste

Documents Udgivelse.

Cio-)
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49.

1409 er fblgende Attestation udfærdiget paa Garde i

Grbnland, af Stiftets OfTicialis og af en anden Præst:

J)ess kennunst ek
,

Sira Eindride Anndresson

offissialis a Grønlande, og sira Paal Halvardsson,

at wit hofumlyst hyuskapar bande millum beirra J)or-

steins Olafss. ogh Sigrijdar Biørnz d. i helaghre khirkiu

III sunnudaga, morgum dandémanne aliiøronde, bade

vtlendskum ogli innlendskum, var sa enge J>ar >
at

nokkorra menbughe viste J>ar vpa, ogli at pat mgtte

ege meb gudus løgum samanbinda. Ogli J>il sann-

enda bier vmm settu vid okkur innsigle fyr f>etta

bref, er giort var i Gørdum friadagbinn ngsta epter

Magnus messu, f>a er lidet var fra burfe vorz herra

Jhu Xri f>wkundrut aara ogli IIII hundrut ogh

IX ar.

J^etta bref er lijka skrifad a bokfelle, suo sem

f>ad fyrra, og samslunged med f)uf\

ANMÆRKNINGER.
J

) Dette Navn skrives ellers (efter nyere Brug) Endride

eller Indride.

.

2

) Saaledes benævntes fordum den Geistlige, der i Bi-

spestolens Vacance, eller og i Biskoppens Forfald, var be-

myndiget til at udfore de til Embedet horende Forretninger.

3
) Denne Bemærkning synes at vise at saavel Indbyg-

gernes som de Fremmedes Antal i den sydlige Deel af den

gamle Colonie ikke var ubetydeligt, endnu i Aaret 1408.

Skulde vel indenlandske her menes om de Mænd, der

især maatte kjende Bruden, udenlandske derimod om Brud-

gommens Bekjendtere?

.

4
) Paa den Tid helligholdt man i Norden to Helligdage
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Det bevidner jeg Sira Eindrede

1

Andreasson,

Officialis” paa Gronland og (jeg) Sira Paul Hallvard-

son, at vi bave lyst til ægteskabelig Forbindelse mel-

lem de (Personer) Thorstein Olafson og Sigrid Bjorns-

datter, i den hellige Kirke, paa 3 Sondage, i Paahor

af mange Dannemænd, baade indenlandske og uden-

landske3

;
der var da ingen tilstede som vidste nogen

Hindringer derimod, eller noget saadant, hvorfor

denne Forening ikke maatte indgaaes efter Guds

Love. Og til Bekræftelse herpaa, satte vi vore Segl

paa dette Brev, som blev udstædt i Garde, den’ næ-

ste Fredag efter Magnusmisse4
,
da et Tusend Aar,

samt fire Hundrede og ni Aar vare forlobne fra

vor Herres Jesu Cliristi Fodsel.

Her fdiger Biskop Odd Einarsons Attestation:

uDette Brev er ligeledes skrevet paa Pergament,

som det forrige
5

,
og sammenheftet med det

6
.

1’

for Orkenoernes kanoniserede Jarl Magnus fdod 1115)

under Navn af Magnvsmessa, nemlig den 16de April, Hel-

genens Dodsdag og den 13de December, hans Translations-

eller Skrinlæggelses-Fest. Hvilken af disse to Hiiitidsdage

lier menes, kunne vi ikke bestemt vide, — dog antage vi

det for sandsynligt at den i Foraarstiden indfaldende menes

lier, da de i Gronland fremmede Mænd, fra Norge eller

Island, have lavet sig til Bortreisen, og den nygifte Thor-

stein Olafson folgelig har været betænkt paa at forsyne sig

i Tide med lovmæssigt Beviis for den af ham indgaaede

ægteskabelige Forbindelses Gyldighed. I dette Tilfælde maa

den 19de April være Brevets rette Datum.
5
) der i Indledningen er betegnet med a ,

men nu af

os, som det her næstfølgende betegnes med Tallet 57.

f0 Den hele Bemærkning horer til Biskop Odd Einarsons
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Attestationer; see ovenfor S. 146. Den endelige, for alle

tre sammenlieftede Diplomers Afskrifter, følger nedenfor

efter de (ivriges Meddelelse linder Nr. 52 og 57.

Den nysnævnte Grønlandske Ofllcialis er neppe, fra

1409 af, bleven afløst af nogen virkelig Biskop. Efter Ber-

tolds Død eller Resignation finde vi dog, allerede 1411, en

Biskop Jacob indsat i lians Sted, uden at vi vide noget om
hans Ophold i Grønland, men derimod i Sjælland. Herom

hedder det i Efterretningerne om Biskop Peder Jensen i

Roeskilde i Danske Magazin 5te Bind (1751) S. 74. ttPaa

sin Alderdom har Biskop Peder, som Moden var iblandt de

catholske Biskopper, holdet sig en Vice-Bisp eller Vicarium

i de geistlige Embedsforretninger. Saaledes havde han i

Aaret 1411 een af det Navn Jacob
,
som skrev sig Biskop

af Grønland.”

Vi have fundet adskillige Diplomer saaledes udfærdi-

gede af denne Prælat, som meddeles i det følgende.

50 .

1411. 1 de ovcnmeldte Bartholinske Haandskrifter

T. VIII S. 10S findes en Afskrift af et Original-Diplom,

udstædt den 13de November, hvorved Biskop Jacob, som

General-Vicarius for Biskop Peder i Roeskilde, giver Sognefol-

kene til St. Mikkels Kirke i Slangethorp (nu Slangerup)

den af dem ønskede Tilladelse til at deres aarlige Kirke-

vielsesfest maa forflyttes fra St. Briccii Dag (13de Novem-

ber) til den næste Søndag efter Alle Helgenes Høitid. Be-

gyndelsen lyder saaledes
: uTJniversis Christi fidelibus præ-

sentes literas inspecturis ,
Jacobus Dei gracia et apostolice

sedis Episcopus Gardensis, venerabilis pro nunc in Christo

patris, domini Petri, Episcopi Roschildensis, in spiritualibus

generalis Vicarius, salutem in Domino;” og Slut-

ningen : uIn cuius rei testimonium sigillum nostrum pre-

sentibus est appensum. Datum anno Domini Millesimo CD
undecimo, die saneti Briccii confessoris.”
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51 .

1411. 1 Geheime-Archivets Diplomatarium haves en

Udskrift med Langebeks egen Haand fra en Original-Mem-

bran, som var bleven laant ham af Biskop Harbo 1749, in-

deholdende en af den Gronlandske Biskop Jacob paa den

ovennævnte lloeskildske Biskops Vegne den 8de December

samme Aar udfærdiget Bevilling paa 40 Dages Aflad for

dem som gudelig besogte Sognekirken i Kelby (nu kaldet

Kielbymagle) paa Moen. Titel-Indledningen er fuldkommen

den samme som til Ts'r. 50. Slutningen lyder saaledes: uIn

cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est ap-

pensum. Datum anno Domini millesimo CDXI, die con-

ceptionis Virginis gloriose.” 1 selve Documentet nævner

Udstæderen i Særdeleshed et i Kirken af ham indviet Alter

for den hellige Jomfru (4taltaris beate virginis dicte ecclesiæ

per nos consecrati”), hvorfor Diplomet og uden paa er ble-

vet paategnet saaledes: uLitera consecrationis altaris beate

virginis”.

Efter at det (S. 146 o. f.) ovennævnte Ægtepar Thor-

stein Olafson og Sigrid Bjornsdatter vare ankomne fra

Gronland til Mandens Fædrenegaard Akre i Island, synes

nogen Tvivl eller Indvendinger at være bleven reist mod

deres i et fremmed Land indgaaede Ægteskabs Lovlighed.

De have da sogt at mode denne Modstand (der muelig har

sigtet til at berove deres Born Arveretten), ikke allene ved

de Gronlandske Geistliges ovenanfdrte originale Attests

Ægthed, hvilken man muelig og har villet drage i Tvivl, men

ogsaa ved tvende forskjellige, 1414 samt 1424 erhvervede og

herefter folgende Erklæringer fra 5 eller liere Mænd, som

havde været tilstede i Gronland ved det ovennævnte Ægte-

pars Forlovelse og Giftermaal. De meddeles lier (og ne-

denfor) efter de S. 146 ovenommeldte af Skalholts Biskop

bekræftede Afskrifter.
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52 .

1414. Betegnet med c i vore S. 146 herovenfor for-

udskikkede Indledningsbemærkninger.

Olium monnurn J>eina sem bref sæ æbr

hæyra, sænda Brandur Halldorsson, f)orbur Jor-

undsson, florbiorn Bardarson ok Jon Jonsson kuædiu

gudz ok sina, kunnugt gerandi Jxi ær var fra hig-

atburb vårs lierra Jbu Xri busbundrat, fiogur

liundrat ok atta ar, vvorum vvær i hia, sam ok

hæyrbum a i Hvalzæy a Grænlande, sunnudagenn

næsta æptir Crossmæssu vin haustid, at Sigridr

Bigrnzdotir giptiz J)orstæinæ Olafssyni met rabi ok

sambiktt Somundar Oddzsonar frgnda sijns, suo

ok æi sidr voru vær fyr næfhder menn ngr i sama

stab ok dagb at abrnæfndr f)orstæinn Olafsson fa*ste

fyrrgræinda Sigride Biornzdotur sig til æigin konu,

ab gubz logum ok hæilagrar kirkiu. Ok til sann-

æynda bær sættu vær fyrnæfnnbir mænn var insigle

fyia betta bref, gert at Okrum i Skagafyrde fræ-

dag*in næsta fyri Hallvarbzmessu
,
anno domini M°

CD0 Xiiij0.

ANMÆRKNINGER.
Denne Brand Haldorson boede paa Bard i Fliotum, i

Skagefjorden, hvilken Gaard han dog ikke fik til Eie forend

efter 1417. Han var bekjendt som en formuende Mand.

Heraf benyttede den engelske Sbrover John Selby sig, i

det han, 1424, tog ham til Fange og tvang ham til at ud-

iose sig med 4 Læster Platfisk. 1427 erhvervede han

Gaarden Skaale ved en Fledfcirings Contract. 1432 var

han een af Meddomsmændene i en Eiendomssag, angaaende

Gaarden Kelduland og ligeledes 1433 i en Sag angaaende
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Alle de Mænd, som dette Brev see eller hore,

sende Brand Haldorson 1

,
Thord Jorundson, Thor-

bjørn Bardson og Jon Jonson 2 Guds og deres Hilsen,

tilkjendegivende, at Tusende fire Hundrede og otte

Aar efter vor Herres Jesu Christi Fodsel vare vi

nærværende, saa og paahorte paa Hvalso i Gronland3

,

den næste Sondag efter Korsmisse om Hosten4
,

at

Sigrid Bjornsdatter giftedes med Thorstein Olafson,

ined sin Frænde Sæmund Oddsons Raad og Sam-

tykke, saa og ei mindre vare vi fornævnte Mænd
nærværende paa samme Sted og Dag, da ovennævnte

Thorstein Olafson fæstede den forommeldte Sigrid

B jornsdatter til sin Ægtekvinde, efter Guds og den

hellige Kirkes Love. Og til Bekræftelse herpaa satte

vi fornævnte Mænd vore Segl paa dette Brev, af-

fattet paa Akre5
i Skagefjorden den næste Fredag,

for Hallvardsmisse (I5dc Mai) i Herrens Aar 1414.

Efter Original-Afskrifterne folger her deres Verification

ved Biskop Odd Einarson
, 1625, hvilken vi meddele ved

det sidste af disse sammenheftede Diplomer, efter rigtig

chronologisk Orden.

Kirkegodset til Hof paa Hofdastrond. Han var gift med

Ragna Rafnsdatter. Deres Son var Laugmand Rafn Brands-

son ;
to andre Sonner, Haldor og Eyolf, vare mindre be-

kjendte. Med dem alle havde Biskoppen til Holum
,

Olaf

RdgnvaldsOn, langvarig Trætte og Feide, tildeels foraarsaget

af den dem af Biskoppen nægtede Raadighed over Bards

Kirkes Eiendele.

2
) Det er formodentlig denne Jon Jonson, som havde en

vigtig Eiendomstrætte med Arnbjorn Einarson, om 6 Gaarde

i Skagefjorden, paadomt af Laugmand Rafn Gudmund-
son 1426.
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8
) Oen og Gaarden Hvalsø (Hvalsey) har saaledes været

bekjendt fra den gamle Grønlandske Colonies forste til sidste

Tid, da den (og hele Hvalsøfjorden) først blev beboet og

taget i Besiddelse af Thorkel Farserk, Erik Rødes Fætter

og Ven (see ovenfor 1, ISO—183; jfr. 191). Ivar Bere

nævner Hvalsøfjordens Kirke, til hvilken vidtløftige Jord-

eiendomme hørte.

4
) Den ellers saakaldte Korsets Ophøielse (exaltatio

crucis), der stedse indtræffer den 14de September.

5
) Tborstein OlafsØns Hjem og Fædrenegaard, efter det

Ovenanførte; — af den havde hans berømte Datter Benæv-

nelsen Altra-Kristin.

53—55 .

1417. Biskop Jacob af Grønland (see ovenfor Nr. 50

og 51) bar i dette Aar deeltaget i at udfærdige følgende

Vidisser, som endnu haves paa Pergament i det Kongelige

Geheime-Archiv

:

d) (53) af Kong Valdemar Atterdags Brev, dateret

Roeskilde Jeria tertia ante diem b.Priscæ Virginis” 1341, hvor-

ved han tilstaaer at han holder og haver Kjøbenhavns Slot

af Roeskilde Kirke og med dens Bevilling.

Vidisset begynder saaledes:

U0mnibus piis scriptum cernentibus Nos frater Jacobus

dei gracia episcopus Gardensis, frater Nicolaus Thome, cii-

stos Roskildensis et frater Nicolaus Fynbo, gardianus ibidem,

salutem in domino. Constare volumus universis presentibus

et futuris, nos sub anno Domini millesimo quadringentesimo

decimo septimo, ipso die sancte Agnetis virginis in domo

capitulari Roskildensi præsentes fuisse, vidisse, legisse” (o. s. v.)

Udstædernes trende Segl i Vox vedhænge. Deraf er Biskop

Jacobs Segl noget beskadiget paa den Kant, hvor Omskrif-

ten begynder.

b) (54) af Pave Bonifacius den Sdes Stadfæstelses-

Bulle paa Overdragelsen af Kjøbenhavn m. m. til Roeskilde
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Bispestol — udgiven paaLateranet 7 Id. Mart., i hans Pave-

dommes 5te Aar. Yidisset er udgivet af de samme Mænd
og under samme Datum som det fdrst nævnte. Den Gron-

landske Biskops Segl vedhænger ubeskadiget.

r, (55) — af Dronning Margretes Skjodebrev paa Nebbo

Slot til Roeskilde Domkirke, udgivet i Slagelse (Slaulosiæ)

1375, in crastino S. Nicolai Episcopi. Yidisset er udgivet

af de samme Geistlige paa samme Sted og Dag, som de

to sidstommeldte. De 3 Segl vedhænge ubeskadigede.

56 .

1421. Biskop Jacob af Grbnland har enten ikke no-

gensinde tiltraadt dette Bispedomme, eller har maattet forlade

det efter nogle Aars Ophold i Landet, thi vi finde at han

i ovenmeldte Aar atter har vicarieret for den daværende

Biskop af Roeskilde Jens Anderson. I denne Egenskab har

han udstædt et Afladsbrev (paa 40 Dage) for St. Laurentii

Kirke til Undlose i Sjælland. Indledningen lyder saaledes

:

uUniversis in Chrislo fidelibus presentes literas inspecturis,

Jacobus, Dei gratia, Episcopus Gardensis, venerabilis nostri

in Christo Domini Johannis, eadem gratia Episcopi Roschil-

densis in pontificalibus Vicarius, salutem in Domino”— Slut-

ningen lyder saaledes
: uDatum Unlbse anno DominiMCDXXI,

die Sancti Kanuti Martyris, nostro sub secreto.”

57 .

1424. Det folgende Document er i chronologisk Or-

den det tredie og sidste, men efter Sammenheftningen det

forste
,

(a)
,

af de tre herovenfor S. 146 o. f.
,
omhandlede

Attestationer om et paa Gronland 1408 stiftet Ægteskab.

Da det andet (c, herovenfor Nr. 52) blev udfærdiget, 1414,

har Sæmund Oddson ,
som ommeldes deri

,
ikke været til-

stede paa Akre, og han har da forsi efter 10 Aars Forlob

udfærdiget nærværende Erklæring. Man kunde derfor for-

mode at denne Mand, om hvem de Islandske Annaler intet

melde, har været en Gronlænder, eller bosiddende i Gron-
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land, og at han tørst, efter at have erfaret Thorstein Olaf-

stins Forfremmelse til et af Islands fornemste og vigtigsteEm-
heder, har reist til Island, eliten i Bestig hos Laugmanden

og hans Hustrn, eller til stadigt Ophold. Muelig har han
~

*

Egli Semundur Odds son kennest meb f>essu

mijnu brefe, ad egli var ner i Hualzey i Grenlande,

sa egli og lieyrbe uppa ad Sigrijd Biornzdotter frend-

kona mijn gifte sig J)orsteine Olafssyne til eigen-

qvinnu, meb mijnu rade og samfiycke, hade meb

ja og handabande. Sua var egli og ner, ab nefnd-

ur J)orsteirn Olafsson feste Sigrijbe Biornzdottur sigli

til ejgenn kuinnu meb gubz logum og lieilagrar

kirkiu ab lysijngum gengnum, sem vottar J>ad bref

sem bier er med fest, I ådr sogdum stad. Og (til)

meire sannenda og fullz vittnezburbar bier vm settu

J)orgrijmur Solfvason, Brandur Hallddrsson, J)ordur

Jorundarson og Jon Jonsson sijn inzigle med mijnu

Inncigble fyri J>etta bref, g*iort a Aukrum i Skagba-

fyrde, manadagh nesta fyri Mariumesso sijdare, anno

domini M°CD0 XXiiij°. Voru ver fyrrnefiulir menn
ner fyrrsagdre gyptiingli og festijngb.

uf)etta fyrrskrifab bref var meb II gomlum liang-

ande innsiglum Ina Arna Oddssyne radssmanne i

Skalhollte, 20 Augusti 1625.”

ANMÆRKNINGER.
See her ovenfor S. 152, jevnfort med vor Indledning

til nærværende Diploms Meddelelse.

Udstædt af Gronlands Officialis Endride Andreasson

m. 11. her ovenfor Nr. 49, ellers (S. 146) af os betegnet b.

3
) Denne Mand ommeldes i Annalerne (her ovenfor S.

40—41, jfr. 64—65), hvor det blandt andet meldes, at han
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og flygtet fra Grønland formedelst det store Overfald af

Skrælingerne eller Eskimoerne, som menes at være gaaet

for sig omtrent 1418.

Jeg Sæmund Oddson tilstaaer med dette Brev,

at jeg var nærværende paa Hvalso i Gronland,

saae og borte derpaa, at Sigrid Bjornsdatter, min

Frænke, giftede sig med Tborstein Olafson som hans

Ægtekvinde, med mit Raad og Samtykke 1

,
baade

med Jaord og Haandslag. Ligeledes var jeg nær-

værende da bemeldte Tborstein Olafson fæstede Sifif-o
rid Bjornsdatter til sin Ægtehustru, efter Guds og

den hellige Kirkes Love, efter skete Tillysninger,

bevidnede af det hertil heftede Brev2

,
paa det oven-

meldte Sted. Og (til) ydermere Bekræftelse samt

fuldt Vidnesbyrd herom, satte Thorgrim Solveson3

,

Brand Haldorson, Thord Jorundson og Jon Jonson4
,

deres Segl, tilligemed mit Segl, for dette Brev, af-

fattet paa Akre i Skagefjorden den næste Mandag
for den senere Mariemisse5

,
i Herrens Aar 1424. Vi

fornævnte Mænd vare nærværende ved ovenmeldte

Giftermaal og Fæstelse.

Bishop Odd Eincirsons Attestation:

uDette ovenskrevne Brev var, med tvende hæn-
gende Segl, hos Arne Oddson, Forvalter paa Skal-

holt, den 20 August 1625 .”

har opholdt sig i Grønland fra 1406 til 1410. Formodent-
lig er han kommen hjem til Island fra Norge 1411. Espo-
lin har fundet ham nævnt som tilstedeværende ved et Jord-

salg i Skagefjorden 1417.

4
) Disse tre Mænd havde alle været tilstede ved hint i
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1408 indgangne Giftermaal, efter Diplomet 49 (S. 148). Her

fattes derimod den dernævnte Thorbjørn Bardson.

5
) Vor Fruedag, den 15de August.

Med denne Verificationspaategning af Biskop Odd Ei-

narson sluttes de sammenhængende Afskrifter af Diplomerne

49, 52 og 57.

tt
X>esse f>riu fyrrskrifud bref eru skrifud a bok-

felle med gamla skrift, J>o orasurada og aull sam-

anslungenn og med fiorum gomlam bangande inn-

siglum allz, enn fimla var brakad, J>a vær lasum

f>au i Skalhollte 20 Augusti anno 1625, liuor bref

£>a voru hia Arna Oddssyne, sem J>a var Skalholltz

radzmadr. Oddur Einarsson

med ejgen hende.

D. e. uDisse tre ovenskrevne Breve, ere skrevne paa

Pergament, med en gammel, men dog ikke raderet Skrift,

og alle sammenheftede samt i det hele forsynede med lire

gamle hængende Segl, men det femte var beskadiget, da

vi læste dem i Skalholfc den 20de August 1625, hvilke Breve

da bleve forvarede lios Arne Oddson, som da var Skalholts

Forvalter. Odd Einarson, med egen Haand.”

Den herommeldte Arne Oddson var Biskop Odd Ei-

narsons Son
, og blev Laugmand over Islands Sondre og

Ostre Deel 1631.

Efter denne Paategning maatte vi, som ingen Origi-

naler eller andre Afskrifter have kunnet finde af disse Breve,

formode, at de forstmeldte endnu forvaredes i Skalholts

Bispestols Archiv. Vi henvendte os derfor med Fore-

spørgsel herom til Islands nuværende Biskop Hr. Steingrim

Johnsen, som uagtet al muelig Eftersøgning ikke har kun-

net finde dem i Bispearchivet.

Thorstein Olafsøn forestod vel ikke Laugmands-Em-
bedet længere end til 1432 og efter dette Aar nævnes han



DIPLOMER VEDKOMMENDE GRONLAND. 159

noppe i nogle nu existerende gamle Brevskaber. Det eller

det næstfølgende liar da rimeligviis været hans Dodsaar.

58.

1425 udgav Kong Erik af Pommern et Forbud paa

Norsk mod den Handel, som Tydske og andre Udenlandske,

der ikke vare lovlig gifte (eller bosatte) i Norge, dreve

paa Kongens Skatlande. Hvidtfeld nævner det (I. c. 3die

Part S. 402) blot som et Forbud mod slige Folks Seilads

paa Nordlandene; jeg, Finn Magnusen, har berigtiget denne

Angivelse i min Afhandling om de Engelskes Handel og Færd
paa Island i det 15de Aarhundrede (Nordisk Tidsskrift for

Oldkyndighed II, 118); jfr. Berg Samlinger til det Norske

Folks Sprog og Hist. V, 627. Dette mærkelige Forbud, som
ogsaa indbefattede Gronland, endskjont det ikke udtrykkelig

nævnes, trykkes her for første Gang efter en Afskrift af

Langebek, i Geheime-Archivet, efter en gammel Copie blandt

Hansestædernes Privilegier i det Tydske Cancellies Archiv i

Kjobenhavn.

Eriicker, met guds nad, Norigis, Danmarcks,

Suerigis, Wenda konunger, Hertog ofFuer Pomeren,

sender allom monnom them som thetta bref sia

eller lioyra. qvediu guds oc sinæ. For oss oc Raad

wort er komel att than Avana
,

er nyliger liaffuer

byriader Åreret
,

so som er om sigling tydiske oc

adra wtlenska manna, tlier som ey ære laggiifither1

her i Norgio
,

att tbeir sigla eller siglt haffue tiill

Helgelands, Findmarkenna, Islands oc andre AA^aare

Skatlanda mota lagom oc skipan Avaare forældre"

liuad AAæer Avilliom mett ingio mote lenger liida la-

tha, forthii biodom AAreer fæbyrde3 Avorum i Bergun

oc ollom Avorom adrom Avmbotzmonnum4
,
hueriom i

D U)vgiftc, lovlig gifte, bosatte .
2
) Formænds i Rcgjcringcn.
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sinæ wmbode, att sokia them tiill retta, them som

tegat
5

sigla oc siglt haffua, oc so them er tliem fore

eller fortt liaffue. Oc later tliessa liuerio tueggia

eingar stadt wndtfara, for end the liaffua giort
6
oss

eller worum wmbotzmonnom saa meget, som lagene

wtvise. Serdelis biodom weer lagmonnom warum,

att ther seigia lag oc rett iffuer tliem oc allo thii

frammare att weer liafFuom wort breef tlier wppaa

gefuit fore wttån allt hindar eller motemæle, so

frampt sem tlier wilit ey suara wore sanre oblido.

Scriptum Agershus, Anno Domini M°CDXXV, cra-

stino beati Joannis ante portam latinam 7

,
nostro

sub secreto presentibus appensp.

Dette Forbud er uden Tvivl (hvilket Berg allerede havde

formodet) det selvsamme, som Paus har meddeelt (i For-

ordninger for Norge S. 184) i oversat Uddrag
,
men antaget

at det var udgivet (i det seneste Aar 1299) af Kong Erik

Magnusson, kaldet Præstehader.

59 .

1431. Hvidtfeld anfcirer (1. c. 3die Part, S. 486 o. f.)

„Kongens” (Erik af Pommern) „Ivlagemaal otTuer Engelske,

at de seygle paa forbudne Steder, Island, GrOnland, Ferro,

Hetland, OrckenOer, Helgeland
,
Findmarcken oc hafue be-

skad de Norske.” Saaledes Indholdsangivelsen i Margen;

i Texten hedder det herom :

„Aar 1431 den Tid Dr. Willem Spreen oc Her Hans

Gremmersby forst vaare herinde, da foresatte Kong Erich

dennem disse Klager paa de Norske, hans Undersaattis

Vegne, at det holdis effter Norgis Rigis gammel Rettighed,

•) Skatmester , Kæmner, Befalingsmand. *) Befuldmægtigede

eller Embedsmand. 3
) derhen. °) ydet. 7

)
altsaa cr Brevets

Datum den 7de Mai.
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Frihed, afT arrild oc Mands Minde, hvor imod intet kand

siges, hvilcken Norgis Rigis Frihed Kong Erich oc halTuer

soret at holde, da hånd antog hans Kongelig Krone, at

icke de Engelske eller nogen Udlending oc Fremmede, .uden

Lills oc Godsis Fortabelse 1 halluer aldrig veret tilsted, eller

maat lobe til Norgis Lande og Insler, som ere Island,

Gronland, Ferro, Hetland, Orckender, eller andre Oer Nor-

gis Rige tilhorendis, til at kjobslaae, uden til Rergen allene,

som den almindelig Stappel er a(T Kjobmænd. Dette For-

hunt lialTue de Engelske freuentlich olTuertræd, nu udi 20
Aar oc mere, Kongen, Rigit oc hans Undersaatte samme-
steds boendis oc den handterindes Kjcjbmand icke uden

stor Skade. Oc som mere er, da halTuer de Engelske, ofTuer

dette Hofmod oc Forbunt, fientlig ofluerfaldet mange Ste-

der udi Norge met RolT, Brand, Ild. De lialTue borttaget

mange Skibe, met Fisk oc andet Gods
,
visse Personer til—

') ÉtLntler Livs o« Lemmers Fortabelse” hedder det i en Tale, som
Kong Eriks Gcsandlc I England allerede skal have holdt i il Kong
Henrik den 5te 1413, — endog for Kongeriget Norges, saavelsoni

andre Landes Indbyggere, som uden særdeles kongelig Tilladelse dreve

saadan Handel eller Fiskeri. „Soire dignemini, <juod gratiosissimus

Dominus noster, Rex Daniæ et Norvcgiæ præfatus, håbet insulas ali-

quas, videlicet Islandiam, Fcroy, llietland et alias piures, ad regnum

suum Norvegiæ pertinentes , ad quas nulli ab antiquo solebant acce-

dere de terris alienis , ex quibusfcunque causis, sive piscandi, si\e

mercandizandi
, sub poena vitse et membrorum, non magis homines

regni Norvegiæ, quam aliarum lerrarum, præter spccialem licentiam
%

regiæ inajestatts. Nec de alio aliquo loco, post obtentam licentiam,

exire licehat, quam de civitate Bergensi, nec redirc ad eundern loeum

cessante inevitabili necessitatc, uhi eos rustu ma et alia jura ad regium

fiscuvn exsolvcrc oportebat, juxla antiquissimam regni Norvcgiæ con-

suetudinem, sine aliqua hominum in contrarium memoria penitus

observatura” etc. Aarstallets Rigtighed er oplyst (mod en Tryk feil —
1453) i Seldens Mare cluusum

, som det synes af Gram, i en haand~

skreven Opsats i det Kongelige Danske Gcheime-Archiv.

Grønlands historiske Mindesmærker. 3 Bind. (II.)
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horendis; mange ha(Tue drucknet oc omkommet, Skibene

tilhorende. Oc alligevel de offtc oc i mange Aar haflue

giort de Norske stor Skade, saa er det dog mere end som

nu optegnet er, naar det blifluer ofllierregnet oc oflucrveyet

a(T dennem som Skaden hafluer fanget; dog er dette

Summariumsvis antegnet.”

Denne Beregning angaaer kun de udfivede Voldsom-

somheder paa Finmarken, Helgeland, Island, Hetla'nd og
• •

Orkender, samt den Skade, som visse Personer i Bergen,

der havde Tilladelse til at handle paa Island med 12 Skibe,

havde lidt ved Skibsfartens Standsning. Klagen angaaer de

sidste 20 Aar, altsaa fra 1411; det er da lidist mærkeligt,

at just fra dette Aars Begyndelse af standse alle Underret-

ninger i Middelalderens norskislandske Annaler om den Gron-

landske Skibsfart (see ovenfor S. 40) ;
i 1412 kom endog

slet intet Skib til Island (sammesteds S. 42) ,
— og dog

protesterede Kong Eriks Gesandter 1413 i kraftigste Maade

mod al fremmed og uprivilegeret Handel paa disse Lande!

— Det var da ikke underligt, at kun Sortivere og væbnede

Voldsmænd viste sig ved deres forsvarslose Kyster.

Frugten af de her ommeldte Underhandlinger 1431, som

i næste Aar bleve fortsatte i Kallundborg
,
blev den i Kjo-

benhavn paa Juleaften 1432 mellem Kong Erik og Henrik

den 6te indgaaede Tractat. Det blev ved den bestemt, at

al Skade, som de Engelske havde tilfoiet Kong Eriks Un-

dersaatter paa Island, Helgeland, Finmarken og andre Norge

tilhorende forbudne Havne og Kyster, skulde erstattes Ved-

kommende, og, hvad der maaskee for os i Særdeleshed er

mærkeligt, at alle de Folk, som i hine 20 Aar med Vold

vare hievne bortførte af Island, Finmarken, Helgeland, eller

andre Steder i det norske Itige skulde, efter den engelske

Konges Foranstaltning, hvor de end maatte findes i hans

Lande, faae Betaling for deres Tjeneste, og frit vende til-

bage til deres Hjemsteder. Denne Bestemmelse skulde for-

kyndes over hele England, for at den, inden Aar og Dag,
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kunde efterkommes. Fremdeles blev det gamle Forbud mod

Handel i Skatlandene saaledes fornyet ved Traclatens 6te

Artikel, som her for os er den vigtigste, da den og bar

gjeldt den ulykkelige, endnu i samme Konges llegjerings

Begyndelse vel bestaaendc Gronlandske Colonie:

uCeterum mercatores et alii utriusque partis homines

ac subditi, tam per terras quam per mare se mutuo visi-

tare possunt in locis et portubus non prohibitis, suasque

mercantias legaliter exercere; ita tamen quod faciant et ex-

hibeant debita uniuscujusque loci ad quem peruenerint,

secundum quod ibidem debeat exhiberi. Caveant nihilomi-

nus omnes mercatores et alii quicunque homines et subditi

Regis Angliæ et Franciæ ne de cætero, sub poena amissio-

nis vitæ et bonorum, visitare præsumant terras Islandiæ,

Finmarchiæ, Halghalandiæ, seu alias quascunque terras pro-

hibitas aut portus illegales, in Regnis Daciæ, Sveciæ et Nor-

vegiæ. Similiter caveant homines et subditi Regis Dacie,

Sveciæ et Norvegiæ sub poena præmissa terras et portus

prohibitos et illegales Regis Angliæ visitare, — nisi hos

vel illos evidens maris periculum aut tempesfatum impulsus

coegerint, ubi tamen sub poena præcedente minime mer-

cari licebit/”

Det samme Forbud fornyedes og indskjerpedes fra

engelsk Side af Henrich den 6te den 12te Mai 1444, og

ved en ny Tractat imellem ham og Christian den 1ste, slut-

tet i KjObenhavn den 17de Juli 1419, dog blot til Mikkels-

dag 1451. Heraf benyttede vist de engelske Kjobmænd

sig
,

i det de fra den Tid af reve næsten den hele islandske

Handel til sig, og dette vedvarede lige til 1490, da

denne Handel frigaves paa visse Betingelser. Den engelske

Sofart til Polaregnene forte 1477 Columbus til Island, og

mulig tillige til Gronlands Kyster. See ellers herom Zahrt-

manns og mine Afhandlinger i Nordisk Tidsskrift for Old-

kyndighed, 2det Bind.

Cll*)
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60.

1433. Mellem 1421 og 1433 maa Grønlands Biskop

Jacob paa een eller anden Maade være afgaaet, og en vis

Nicolaus i hans Sted bleven udnævnt, uden at vi vide, paa

hvilken Maade eller hvorlænge han, enten af Gavn eller

Navn, har forestaaet dette Embede. Efter Biskop Nicolaus’s

Bod blev Brodér Bartholomæus de Sto Ypolito beskikket i

hans Sted til Grønlands Biskop. Dette erfares af folgende

Notice, optegnet ved Mallet fra det Vaticanske Archivs Brev-

skaber (see ovenfor S. 90 o.f.); jfr. Paul Egedes Efterretnin-

ger om Grønland S. S6, hvor det dog ved en Misforstaaelse

hedder at Bartholomæus var den sidstafdøde Biskops Broder.

uAnno 1433 Bartholomæus ab Eugenio IV dictus Epi-

scopus Gronelandiæ 8 Cal. Octobris legitur in Libris provi-

sionum Prælatorum (Tom. 65 p. 183). Habentur etiam ipsius

Eugenii litteræ, quibus ecclesiæ prædictæ, vacanti per obi-

tum Nicolai Episcopi, præfecit fratrem Bartholomæum de

St. Ypolito, Ord. Prædic. et Baccal. in Theol.”

Ingen af disse tvende Biskopper synes nogensinde at

være kommen til Grønland. Paul Egede forstaaer denne

Underretning saaledes, at Bartholomæus er bleven udnævnt

til Grønlands Biskop den 22de September 1433
,
men det

forekommer os ikke ligefrem at folge af Udtrykket dictus
,

skjont det vistnok kan bruges i en saadan Betydning. At

Bartholomæus enten ikke længe har ført Titelen, eller i det

mindste snart givet Slip paa sin Bestilling (hvis han ikke

imidlertid er afgaaet ved Døden), erfares af det her næst-

følgende Diplom.

6L
1440. Her viser sig først en Biskop af Grønland, kal-

det Gregorius, ved en særdeles vigtig Ledighed, i det han

da var tilstede i Oslo i en stor Forsamling af Bigets bispe-

lige Prælater (hvoriblandt Biskop Gotskalk af Holum i Is-

land), samt dets verdslige Baad og Tjenestemænd (eller
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Embedsmænd) — for (anden Gang) at fordre fornoden Hjelp

af Kong Erik af Pommern mod fremmede Fjender, Hanse-

stæderne og Hollænderne, som hærgede Norges Kyster. De

Forsamlede erklære tillige, at hvis de ikke fik den saaledes

forlangte Undsættelse, saae de sig nodte til at see sig om

et andet Herskab og at opsige Kong Erik deres Tjeneste,

Raad, Mandskab og Hyldest. Med Brevet afsendtes Biskop

Jenes (Jons) af Oslo, Provst Siguard Bjornsson af Bergen,

Johan Umereysse og Colbjorn Geest, men de bleve paa
••

Overreisen stoppede i Oresund af de Danske, og Brevet

kom ikke til dets Bestemmelse. Originalen deraf bevares

i det Kongelige Geheime-Archiv og haves trykt ved Jahns

Danmarks Historie under Unionskongerne (Kbhavn 1835, 4.

S. 518—519). Brevets Begyndelse lyder saaledes: uEther

hoygborne Herra Konung Erik nothes wi thil, swosom ær:

Erchebiskop Aslac affNydros og Pauesk Sætes Legatus, Jo-

nes i Oslo, Pæther i Hamar, 01alf i Bergen, Goscalk i Hola

og Gregorius i Gronland meth samme nadhe, Biscopæ, Sig-

uard Jonsson, Drotzste i Norrighe, Siguard Biornsson Pro-

uast i Bergen, Anders Muus, Prouest at Marie kyrke i Oslo

oc Righens Canceler, Olaf Hakonson, Johan Vmereyse

(o. s. v.) Bigheszens radh i Norighe
;

Erik Sæmundzson,

Thore Karlsson (o.s.v.) Bigheszens thiænestemen i Norigh,

ath kungore ether oc formane” o. s. v. Slutningen lyder

saaledes: aScriptum Asloiæ, anno Domini MCD quadrage-

simo, secunda feria ante festum Bartholomæi apostoli (24

August) nostris sub sigillis presentibus impressis.” Origi-

nalen er skreven paa Papir og er nu meget skrobelig. Af

de 35 i grdnt Vox paa selve Diplomet trykte Sigiller, er

Voxet nu for det meste borte.

62.

1448. I det alle vore authentiske Efterretninger fra eller

om den Gronlandske Colonie
,

saavidt vi endnu have dem,

ophore med Aaret 1410, er det særdeles heldigt, at det
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Vaticanske Arcliiv i Rom liar opbevaret for os en officiel

Afskrift af et i denne Henseende særdeles vigtigt Pavebrev

udstædt af Nicolaus den 5te den 20de September 1418.

Det findes i denne Paves Libro XXIII Registri Bullarum

S. 251, c. Professor Mallet sendte en fuldstændig Copie af

Bullen 1765 til Statsminister Bernstortf; den blev afskreven

ved Langebek, efter hvilken Gjenpart, som nu haves i Ge-

heime-Archivet, nærværende fuldstændige Aftryk retter sig,

paa enkelte Skriverfeil nær, som dog for det meste ere

rettede efter en anden Udskrift, ogsaa med Langebeks Haand,

af Mallets Excerpter (see ovenfor S. 90 o. f.); dog bestaae disse

her blot i et Uddrag, som har skullet opfatte Indholdets

historiske Data. Dette Uddrag er meddeelt i Schlegels Samm-
lungen zur Danischer Geschichle, 1 Bd. 1 St. (Copenli.

1773, 8) S. 174—179, og ligeledes i Biskop Paul Egedes

Efterretninger om Grønland fra 1721 til 1788, S. 86—90,

hvor de dog ikke haves correcte, især vrimler det sidst—

meldte Aftryk (som dog er taget fra en selvstændig Af-

skrift, men ikke efter Schlegels Skrift) af uheldige Tryk-

eller Skriverfeil. Den i dette Skrift indeholdte danske Over-

sættelse af Uddraget er og meddeelt i Forerindringen til
••

Graahs Undersogelsesreise til Ostkysten af Gronland S. 5—6.

Formedelst Hoveddocumentets store historiske Vigtighed

forsyne vi det med en dansk Oversættelse, saa noiagtig,

som Originalens knudrede og langtrukne Stiil har kunnet

tillade det.

Det har rimeligviis været Paven ubekjendt at en Biskop

Gregorius til Garde, (som allerede var udnævnt 1440 eller

for) opholdt sig paa den Tid i Norge; men i al Fald synes

denne, hverken for eller siden, at være kommen dertil.

Herefter nævnes han 1450 i Diplomet 64, hvortil* vi fore-

løbig henvise.

Det vil maaskee forekomme nogle ubegribeligt, at ni

Kirkesogne endnu skulde have været tilbage af den gamle

Grønlandske Colonie 1448 eller noget før, uden at vi nu
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have directe Efteretninger fra den ved Annaler eller Diplo-

mer siden 1410, altsaa i hele 38 Aar af hin Periode. Dog

er delte, naar vi ret overveie Sagen, slet ikke underligt.

Den store Pest, som odelagde Island forst i det 15de Aar-

hundrede, standsede for det meste dets literaire Virksom-

hed. Fra Begyndelsen af samme findes intet i dets Anna-

ler optegnet om Grønland, med Undtagelse af noget blandt

det mærkværdigste, som stod i Forbindelse med enkelte Is-

lænderes Reiser til og fra Landet; at alt sligt dog ikke

engang er blevet optegnet, erfares tilfældigviis af Diplomerne.

Bergens Ødelæggelse af Victualiebrødrene 1393, som nogle

Aar derefter blev gjentaget, og Kongernes Forbud mod

uprivilegeret Handel paa Island og Gronland, med flere den

paalagte Byrder, havde nær standset al Sofart til det først-

nævnte Land, og menes ganske at have odelagt den Gron-

landske. Saare meget bar gaaet for sig i bin Tid baade i

Norge og Island
,

uden at nu det mindste haves optegnet

derom. Vi ere af den Mening
,

at Communicationen mel-

lem Norge og Gronland, endskjont den vistnok maa have

været uregelmæssig og afbrudt, neppe er bleven ganske

tilintetgjort, førend i den senere Halvdeel af det 15de Aar-

hundrede. Grunden for denne Mening forbeholde vi os at

udvikle i en særegen Undersøgelse. Det bliver da let for-

klarligt, at Grønlændernes Klager, efter bele Veslbygdens

og maaskee tillige en Deel af Ostbygdens Ødelæggelse ved

de indtrængte Eskimoer (mulig °g tillige europæiske Sø-

røvere efter nogles Mening} — først have kunnet sendes

til Norge og siden til Paven, som strax bar søgt at raade

Bod paa dem, ved at overdrage Islands Biskopper, i For-

ening med Norges Erkebiskop, at træfle den fornødne For-

anstaltning til Kirkers og Geistligbeds Oprettelse i Grøn-

land. Det hierarchiské Schisma i Norge og det derved frem-

kaldte kirkelige Ånarcbie i Island, maatte, i Forening med

de physiske, financielle og flere Vanskeligheder, somiselve

Grønland optaarnede sig mod et saa vanskeligt Foretagende,
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(ilintetgjOre Opfyldelsen af Pavens fromme Onsker, især da

lian selv synes at have anseet dem for at være af den Art,

at de ikke let kunde opfyldes, i det lian blot henviser til

Nicolaus episcopus, servus servorum Dei, vene-

rabilibus fratribus, Schaoltensi et Olensi episcopis,

salutem et apostolicam benedictionem.

Ex injuncto riobis desuper apostolicæ servitut!*

officio, universarum ecclesiarum regimini præsidentes,

sic, auctore Domino, pro animarum salute pretioso

Salvatoris redemptas commercio nostræ sollicitudinis

curam impendimus, ut illas non solum impiétatis

et errorum procéllis sæpius flnctuantes, sed et æru-

mnis et persecutionum turbinibus involutas, ad sta-

tum optimæ tran quillita tis reducere studeamus.

Sane 1 pro parte djjectorum filiorum indigenarum

et universitatis babitatorum insulæ Grenolandiar, quæ
in ultimis finibus oceani ad septentrionalem plagani

regni Norvegiæ in provincia Nidrosiensi dicitur situ-

ata,
3lacrymabilis querela nostrum turbavit auditum,

amaricavit et mentem, quod in [ipsa. insula4
,

cujus habitatores et incolæ ab annis fere sexcentis

Christi fidem, gloriosi sui præconis Beati Olavi regis

prædicatione susceptam, firmam et intemeratam sub

Sanctæ 5 Romanæ ecclesiæ et sedis apostolicæ insti-

tutis servarunt, ac quod tempore succedente in dicta

insula, populis assidua devotione6
flagrantibus, San-

ctorum ædes quam plurimæ et insignis ecclesia
7

cathedralis erectæ fuerunt, in quibus divinus cultus

0 Her begynder det Malletske Udtog- — ?
)
Gronlumliæ

,

bos

Scblegcl og Lgcde. — 3
) longe, tillægger Udtoget. —- 4

) saaledes



DIPLOMER VEDKOMMENDE GIIONLAND. 169

det arme udplyndrede Gronlands egne Hjelpemidler
,
uden

at give Haab om den mindste Hjelp af den rige romerske

Kirkes Overflod.

Nicolaus Biskop, Guds Tjeneres Tjener, sender

ærværdige Brodre, Skalholts og Holums Biskopper,

Hilsen og apostolisk Velsignelse.

Som vi ved den apostoliske Tjenestes os ovenfra

paalagte Pligt forestaae samtlige Kirkers Styrelse,

bære Vi, efter Herrens Bud, omhyggelig Omsorg for

at de ved Frelserens dyrebare Mægling forloste Sjæle,

som ikke alene tidt omtumles af Ugudeligbedens og

Vildfarelsernes Storme, men ogsaa indvikles i Gjen-

vordigheder og Forfølgelsernes Hvirvelvinde, igjen

kunne ledes til den ypperligste Roligheds Tilstand.

I Henseende til Vore elskelige Sonner, de Ind-

fodte og Beboernes Almeenlied paa Oen1 Gronland,

som siges at ligge ved Nordhavets yderste Grænd-

ser, norden for Riget Norge, i den Nidarosiske Pro-

vinds", saa har deres begrædelige Klage rystet vort

Ore og foruroliget vort Sind: at (nemlig) bemeldte

Oes Indvaanere have bevaret Christi Tro, som de

for næsten sex hundrede Aar siden modtoge ved

dens Forkynders, den salige Kong Olavs Prædiken 3

,

fast og uforvandsket, efter den bellige Romerske

Kirkes og det Apostoliske Sædes Anordninger, og

at i Tidens Lob, da Befolkningen besieledes aftva-

ng og brændende Andagt, ret mange Bygninger

opfortes for de Hellige, tilligemed en ypperlig Dom-

Uddraget for ipsum insulam. — 5
)
sede , Uddraget. — veneru

-

tione. Uddraget. — 7
) saaledes Uddraget 5 her ecclcsiee.
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sedulo agebatur, donec [illo permittente, qui im-

perscrutabili sapientiæ et scientiæ suæ scrutinio per-

sæpe quos diligit temporaliter corrigit, et ad melio-

rem emendam 1
castigat

2

,
ex finitimis littoribus Pa-

ganorum ante annos triginta classe navali Barbari

insurgentes, cunctum habitatorum ibidem populum

crudeli invasione aggressi, et ipsam patriam ædes-

que sacras igne et gladio devastantes, solis in
3

in-

sula
4 novem relictis ecclesiis parochialibus

,
quæ5

latissimis| dicitur extendi terminis7

,
quas propter

crepidines montium commode adire non poterant;

miserandos utriusquc sexus indigenas, illos præci-

pue, quos ad subeundum perpetuæ onera servitu-

tis aptos videbant et fortes, tanquam ipsorum ty-

rannidi acoimnodatos, ad propria vexerunt captivos.

Verum quia, sicut eadem querela subjungebat,

post temporis successum quam plurimi ex captivi-

tate prædicta redeuntes ad propria, et refectis hine

inde locorum ruinis, divinum cultum possetenus ad

instar dispositionis pristinæ ampliare et instaurare

desiderent, et quia propter præteritarum calamita-

tum pressuras farne et inedia laborantibus non sup-

petebat liuc usque facultas Presbyteros nutriendi

et Præsulem
,

8 toto illo triginta annorum tempore

episcopi solatio et sacerdotum ministerio caruerunt,

nisi, cjuis per longissimam dierum et locorum di-

stantiam divinorum desiderio officiorum ad illas se

bor formodentlig være emendationem. — ~) Fra [ udelades af

Uddraget. — 3
) tillægges i Uddraget. — 4

) her tillægger Uddraget

Grocnlandiu

,

derimod mangler det vigtige Ord novem. — 5
)
qua,
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kirke, i hvilke Gudsdyrkelsen flittig* forrettedes, ind-

til der, ved Tilladelse af ham, som i sin uudgrand-

skelige Viisdoms og Kundskabs Fylde ret ofte time-

ligen irettesætter og* til en des fuldstændigere For-

bedring revser dem som han elsker, — fra

Hedningernes tilgrændsende
4 Kyster, for tredive Aar

siden
,
Barbarerne ankom paa en Skibsflode0

,
an-

greb det der boende Folk ved et grusomt Indfald,

og odelagde saaledes Fædrelandet og de hellige Byg-

ninger med Ild og Sværd, at paa Oen kun bleve

tilbage ni
6 Sognekirker, som siges at være længst

bortliggende, til hvilke de formedelst steile Fjelde

ikke let kunde komme. De ynkværdige Indbyggere

af begge Kjon, især dem som de ansaae for stærke

og skikkede til at paatage sig bestandige Trældoms-

byrder, som vel passende for deres Tyranni, forte

de som Fanger til deres eget Land. Men fordi, som

den samme Klage tilfoier, i Tidens Lob de fleste

ere komne tilbage fra det ovenmeldte Fangenskab

til deres egne Hjemsteder7

,
samt have hist og lier

udbedret deres Boligers Ruiner, længes de efter at

oprette og udvide Gudstjenesten igjen
,
saavidt mu-

ligt, efter den forrige Indretning, og da de forme-

delst de forben udstaaede Ulykkers Tryk, samt

Hunger og Mangel, ikke hidindtil have haft Raad

til at underholde Præster og Biskop8

,
have de i hint

hele Tidsrum af tredive Aar, savnet Biskoppens Trost

og Præsternes Tjeneste, med mindre nogen, af Læng-

Uddraget lios Sclilcjjel. — l,

J
latissiinus, Udtoget* — 7

)
tcrmiuuS)

Udtoget. — Præsides
,
Uddraget,
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conferre voluisset ecclesias, quas manus barbarica

illæsas prætermisit, [nobis liumiliter supplicari fece-

runt, quatenus éorum pio et salutari proposito pa-

terna miseratione succurrere, et ipsorum in spiritu-

alibus supplere defectus, nostrumque et apostolicæ

sedis in præmissis favorem impartiri benevolum di-

gnaremur. JNos igitur dictorum indigenarum et

universitatis liabitatorum præfatæ instilæ Grenolan-

diæ justis et honestis precibus et desideriis incli-

nati
1

,
de præmissis [et eorum circumstantiis certam

notitiam non2 habentes, Fraternitati vestræ, quos

ex vicinioribus episcopis insulæ præfatæ esse intel-

leximus, per apostolica scripta committimus et man-

damus, quatenus [vos vel alter vestrum diligenti

examine auditis et intellectis præmissis, si ea veri-

tate fulciri compereritis
,
ipsumque populum et in-

digenas numero et facultatibus adeo sufficienter esse

resumptos, quod id pro nunc expedire videbitis,

quod ipsi aflectare videntur, de sacerdotibus ido-

neis et exemplari vita præditis ordinandi et provi-

dendi, Plebanos et Rectores instituendi, qui paro-

cliias et ecclesias resarcitas gubernent, sacrameuta

ministrent, et si vobis, sive alteri vestrum demum
expedire videbitur et oportunum, requisito ad lioc

Metropolitani consilio, si loci distantia patiatur, per-

sonam utilem et idoneam, nostram et sedis aposto-

licæ communionem habentem, eis in episcopum or-

dinare et instituere, ac sibi munus consecrationis in

l

) fra [ udelades al' Uddraget, hvorimod der her blot indskydes

0*‘dct Hoc. — 2
) fra

|
ccrlu notitia nos habentes

,

Uddraget.
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sel efter Gudstjenesten, har villet begive sig paa

mange Dagsreiser over lange Strækninger til de Kir-

ker, hvilke Barbarernes Haand ikke havde beskadi-

get. De have da ydmygeligen anraabt os om at

Vi med faderlig Miskund vilde komme deres from-

me og heldbringende Forsæt til Hjelp og afhjelpe

deres Trang i aandelige Anliggender, samt at Vi

velvilligen vilde værdige dem Vor og det Apostoliske

Sædes Gunst i ovenomliandlede Sag. I det Vi ere til-

boielige til at bonhore disse retmæssige og ærbare

Begjeringer og Onsker fra den formeldte O Gronlands

Indfodte og dets Beboeres Almeenhed, men ikke have

fuldstændig Kundskab om det Ovenanforte og dets

Omstændigheder, overdrage og paalægge Vi eders

Broderskab, som Vi erfare at hore til de i Nabolaget

boende Biskopper9

,
at 1 eller een af eder, efter at have

nSiagtig bort, forstaaet og undersogt det ovenskrevne,

dersom I finder at det grunder sig paa Sandhed, samt

at selve Folket og de Indfødte igjen ere bievne saa-

ledes styrkede ved Antal og Ævne, at I ansee det for

at kunne komme til Nytte, hvad de nu synes at al-

traae — da at sorge for, at dertil bekvemme og for

sædelig Vandel bekjendte Geistlige ordineres og an-

sættes, Præster og Sogneherrer beskikkes til at fore-

staae Menighederne og de g jenopreiste Kirker og be-

tjene Sacramentcrne
;
samt, dersom I eller een af eder,

anseer det for gavnligt og betimeligt, med Erkebi-

skoppens dertil indhentede Raad, hvis Stedets Frastand

tillader det, at en nyttig og bekvem Person, som staaer

i Forbindelse med os og det hellige Sæde, ordine-



174 DIPLOMER VEDKOMMENDE GROISLAND.

forma ecclcsiæ consueta nomine nostro impendere,

et administrationem spiritualium et temporalium con-

cedere, recepto ab eodem prius juramen to
,

Nobis

et Romanæ ecclesiæ debito et consueto, valeatis, vel

alter vestrum valeat.

Super quibus omnibus vestram conscientiam one-

ramus, plenam et liberam vobis vel alteri vestrum

auctoritate apostolica concedimus tenore præsentium

facultatem,
1
statutis et consuetudinibus apostolicis et

generalium conciliorum ac aliis in contrarium editis

quibuscunque
2
.

Dalum Romæ apud Sanctam Potentianam, anno

incarnationis Dominicæ Millesimo quadringentesimo

quadragesimo octavo, duodecimo Kalendas Octobris,

Pontificatus nostri anno secundo.

Collat. S. Consan.

Ja. de Rizonibus.

ANMÆRKNINGER.
D Paverne synes stedse at have antaget Grdnland for

••

en stor O
,
hvilket ogsaa Adam af Bremen ni. 11. i sin Tid

gjorde. Jfr. ovenfor S. 74, 77.

2
) Provinds er i den Pavelige Curies Stil det samme som

ErkebispedOmme.
3
) Dette heroer paa en stor Feilregning; der var knapt

448 Aar forlobne fra Christendommens Indforelse i Grdnland

efter Foranstaltning af Kong Olaf Tryggvesdn. — Det er

vel muligt at en Læse- eller Skriverfeil kan være indlobet

*) Her hor mulig indskydes, som horende til brugelige Formula-

rer: Tiø/i obstantihus.
— 2

) Fra [ til Slutningen: scilicet, rcqvisito

ud hoc, Mctropolitani consilio, si loci distantia patiatur, personam

utilcm et idoncam eis in Kpiscopum ordinarc ct instituere vulcutis.



DIPLOMER VEDKOMMENDE GRONLAND. 175

res og* beskikkes til deres Biskop
;

at ham tildeles Ind-

vielsens Gave i Kirkens sædvanlige Form og vort Navn,

samt atham forundes de aandelige og timelige Anliggen-

ders Forvaltning, efterat 1 afham have modtaget hans

skyldige og sædvanligeEed til Os og den Romerske Kir-

ke, (alt) forsaavidt det er eder eller een af eder muligt.

Med alt dette bebyrde Vi eders Samvittighed, samt

forunde af apostolisk Myndighed, efter dette Brevs

Indhold, eder, eller den ene af eder, fuld og fri

Fuldmagt hertil — (uden Hinder af)
10 de Apostoliske

og de almindelige Kirkemoders, samt hvilkesomhelst

andre i modsat Retning udgivne Anordninger.

Givet i Rom, hos den hellige Potentiana, Aar

efter Guds Byrd et Tusende fire Hundrede forgetyve

og otte, den tyvende September 11

,
i vort Pavedøm-

mes andet Aar.

Confereret: S. Consan.

Ja. de Rizonibus.

lier hos een af Afskriverne. Bog maa det bemærkes at

mange i Udlandet allerede paa den Tid have antaget at

Christendommen i Grønland virkelig var af den anførte Al-

der, eller endog af en høiere; see ovenfor, S. 68, 69, 70.

4
) Ordet betyder egentlig tilgrændsende, men kan og

antages for nærliggende.

5
) At Skrælingernes eller Eskimoernes Fartøier underti-

den dannede hele Krigsiloder (paa deres Viis) erfares

ovenfor I, 424—426.

c
) Dette lille men særdeles vigtige Ord er blevet ude-

ladt af Bullens hidindtil trykte Uddrag.

Heraf slutter Graah (Undersøgelsereise S. 7) at en-

gelske Sørøvere have begaaet det store Overfald (omtrent

1418b for at forsyne sig med Søfolk og at de, efter Eng-
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lands Tractat med Danmark 1433, have bragt de bortranede

Mennesker tilbage til Landet. Eggers meente at Overfal-

det maatte tilskrives den i Zeniernes Reise omtalte Fyrst

Zichmi. Herom maae vi benvise til Zabrtmanns og Breds-

dorns Undersøgelser, som herefter ville nærmere blive om-

handlede eller meddeelte.

Dette Ord maa vel nærmest oversættes ved Biskop,

men kan og betyde en anden Prælat, f. Ex. en Oflicialis.

Det er tænkeligt at en saadan bar boet i Vesterbygden,

som Ivar Baardson siger at engang bar haft en Domkirke

og Bispesæde paa et Sted som kaldtes Steensnes eller Stroms-

næs (Straumsnes). See Rafns Antiqvit. Americanæ S. 315.

9
) Biskopperne af Skalbolt og Holum vare vistnok nær-

meste Naboer for Biskoppen af Garde
,
men de stode ikke

i nogen umiddelbar Forbindelse med barn, da al Handel

og Skibsfart til Gronland, i den Tid, efter de gjeldende

Love
,

nodvendigviis maatte skee fra Bergen
;

dets Biskop

var altsaa forsaavidt den, der bedst kunde have antaget sig

dette Anliggende i Forening med Erkebiskoppen af Trond-

hjem, — men den sidstnævnte bar mulig sogt at trække

den endog for barn vanskelige Sag i Langdrag, ved forst

at henvise til de islandske Biskopper, med det Foregivende

at de som Naboer til Gronland
,

bedst maatte kjende dets

Ledighed. Om den da llmeligviis i Norge værende Biskop

Gregorius til Garde da af Erkebiskoppen er bleven anseet

for altfor gammel, svag eller i andre Maader uskikket til

at drage til Gronland
,
— eller om Talen blot her er om

OlTicialis og Præster for den af Geistligheden aldeles for-

ladte, men af de gamle Indbyggere tildeels besatte Vester-

bygd (med Midfjordene) kunne vi nu ikke vide.

10
) De hertil svarende Ord have vel manglet i C.opie-

bogen, som borende til en almindelig Formular ved lignende

Expeditioner fra det Pavelige Cancellie.

1

!

) Ikke den 12te October, som det hedder i Paul Ege-

des Oversættelse af Uddraget.
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63.

1449 dode Erkebiskoppen af Trondhjem
,
Aslak Bolt.

Det er uvist om lian har modtaget nogen Underretning om
den her næstforegaaende Pavelige Skrivelse til Biskopperne

af Skalholt og Holum i Island, men den maa dog, efter

Bullens Indhold, være bleven tilstillet det Erkebispelige Sæ-

des midlertidige Forstander, Olaf Throndson
,
som i hans

Sted (rimeligviis efter den canoniske Regel inden tre Maa-

neder fra Formandens Dod) blev valgt til Norges Erke-

biskop, Den sidstnævnte har altsaa modtaget hin Pavelige

Bulle, og da vel strax sbgt for sin Deel at bidrage til de

deri indeholdte Befalingers Efterlevelse. Vi formode saale-

des at han er Forfatter til en udateret Concept eller Copie

til eller af et Pas for et Skib udrustet med hans ufamilia-

res”, Mandskab og Gods til de nordlige Egne eller Lande

(apartes boreales”), hvorunder baade Island og Gronland

kunde forstaaes
, for at fremme hans Forretninger. Titel-

TJdtrykket miseratione 1 synes at vise, at en Erkebiskop, men
ingen Biskop, har udfærdiget Documentet, hvoraf en Afskrift

havés i Gcheime-Archivet, paategnet, som det synes
,
med

Grams Haand,
tt
ex apogr. A. M.” (ved hvilke Bogstaver

Arne Magnussen sikkerlig menes). Endvidere staaer der

med en anden Haand og paa et andet Sted ucirca 1440”,

men da gaves der ingen norsk Erkebiskop af dette Navn.

Da var Skalholts Bispestol ledig (ved Gotsvens Dod eller

') Dette Udtryk er en Oversættelse af det norsk-islandske miskun,

hvilket Norges Konger pleiede at anvende i deres Titulatur 5 Erke-

biskopperne skreve sig da ogsna Dci miscratione

;

Biskopperne der-

imod længe permissions og tilsidst Dei gratia. Da Norges Konger

(især de danske) havde optaget dette Udtryk i deres Titulatur, fulgte

ogsaa de norske Erkebiskopper deres Exernpel; Biskopperne, som

havde brugt det for, vedblevc siden dermed lige til Reformationen.

De danske Konger, Erkebiskopper og Biskopper havde stedse benyttet

sig af Forraden Dei gratin

Grim!ands historiske Mindesmærker, 3 Bind. (1^)
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Afgang 1448) og derfor syntes Nødvendigheden des mere

at udkræve hint Skibs Udsendelse. — Dette er saaledes vor

Gisning, men kort derefter foregik store Forandringer i

Rigets, Erkebispedommets og Skalholts Bispestols Bestyrelse.

1448 var Kong Christopher af Bayern afgaaet ved Døden

;

i hans Sted blev Christian den 1ste hyldet 1449 og kronet

1450 (paa St. Olafs Dag, den 29de Juli, i Trondhjem) til

Konge af Norge. Da udvirkede han, ved sin Protest, Olaf

Throndsøns Fortrængelse fra Erkebispesædet (endskjønt

denne dog vedblev at kalde sig Electus) til bedste for sin

fortrolige Raadgiver, Tydskeren Marcellus, hvem han allerede

havde forskalTet Skalholts Bispedømme, hvilket han forestod

i fulde 10 Aar, uden at see Island. Trondhjems Capitel

valgte 1450 Marcellus til Erkebiskop, men han blev ikke

stadfæstet af Paven, som derimod udnævnte en tydsk Do-

minikaner, Heinrich Kalteisen, hvem Nordmændene ikke

anerkjendte; selv Marcellus mødte megen Modstand i Norge

og efter nogle Aars Forløb kom Olaf Throndsøn igjen i

fuldkommen Besiddelse af Erkebispedømmet. Om dette

Schisma mellem Erkebiskopper har WerlaufT skrevet en

egen Undersøgelse i en af hans Afhandlinger til Christian

den 1stes Historie, i Skandinavisk Literatur-Selskabs Skrif-

ter 10de Bind, 1818, hvortil, især S. 14 o. f.
,
vi her ellers

kunne henvise. Jfr. vore Bemærkninger om det lier næst-

følgende Diplom (Nr. 64).

Olavus, miseratione divina etc. universis sanctæ

matris ecclesiæ filiis, ad quorum notitiam præsentes

literse pervenerint, salutem cum benedietione divina.

Noveritis nos direxisse familiares nostros N. et N.

cum navi, hominibus et eorum bonis ad partes

boreales
1

,
in nostris negotiis faciendis

;
quare om-

nibus dominis, amicis et familiaribus nostris in spi-

l

)
rettet (or borialcs.
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ritu clilectionis cum instantia supplicamus, quatinus

prædictos in favorem et subsidium nostro amore

dignemini åcceptare, et ab omnibus injuriis et mo-

lestiis velitis defensare, prout in consimilibus vices

reddere erimus quam1
parati.

Scriptum etc.

64 .

1450. Kort efter af Marcellus i Trondhjem, som

nysmeldt, af Kong Christian den 1ste var bleven indsat til

Norges Erkebiskop, har han i Bergen holdt et Slags Synode,

hvorved den Mærkværdighed forekommer, at kun en Biskop

fra det egentlige Norge, men derimod alle de nordlige Skat-

landes (Færoes, Skalholts, Holums og Gardes Stifters) Bi-

skopper samt endda en dansk Biskop deeltoge deri. I det

mindste have alle disse i Fælledskab udfærdiget et Indul-

genzbrev for en Kirke i Stavanger Stift, paa eller i Worm-
ster-, tilegnet den hellige Kong Olaf, hvorved dem, som gude-

lig besøgte den paa visse Hoitidsdage o. s. v.
,
forundtes 40

Dages Allad. Det kan vel neppe drages i Tvivl at den her

forekommende Biskop Gregorius, som allerede nævnt 1440,

maa være bleven, i Anledning af den næstforegaaende Pa-

velige Bulle, stadfæstet i denne Egenskab, hvilket vistnok

allerbelciligst kunde skee i det ovenmeldte Aar, da den ud-

valgte Erkebiskop, samt begge Islands Biskopper, af Skal-

holt og Holum
, vare samlede i Norge. Hvorvidt Biskop

Gregorius’s Alder eller Helbred har tilladt ham at reise til Grøn-

land, eller om en saadan Boise, for at efterkomme Pavens

0 Manske rettere quando eller noget lignende. — 2
) Denne Kirke

kan være een af de mange, som blcvc afskaffede ved eller kort efter

Reformationen i Norge. Vi kunne ikke paavisc Stedet. Kan Navnet

'fere en Fordreielsc af Otursnes (Ottranes) nu Oddernæs, — eller

af Ormstader (Vormstader, — Vorster — Vorrnster)? . See Mnnlhc hos

Aall l.c S. 39.

(12#)
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Befalinger i nogen Maade er bleven forsogt, vide vi ikke.

Det er da muligt at han er afreist dertil, — men i al Fald

have vi ikke kunnet finde liam nogetsteds ommeldt i sildi-

gere Diplomer eller historiske Beretninger 7 Aar derefter

finde vi at en anden Biskop var bleven udnævnt i hans

Sted.

Diplomet haves i Original paa Pergament i den Arnæ-

Magnæanske Samling. Det har været forsynet med 6 hæn-

gende Segl i gult Vox
,
hvoraf de 4 ere bortfaldne. Det

4de bar vel tilhort Biskop Gregorius, men kun Halvdelen

deraf er tilbage. Det har indeholdt en Figur, som deels

lignede en Lilie, deels Omridset af en stor Stjerne.

Alladsbrevets Titelafdeling lyder saaledes:

aUniversis Christi fidclibus presentes literas audituris

vel visuris, Marcellus Dei gratia, Episcopus Schalotensis,

sancte Nidrosiensis ecclesie metropolitanus postulatus per

Norvegie
,

Dacie et Svecie regna ipsorumque metropoles

dioces. Apostolice sedis legatus, et Thorlavus Viborgensis,

Gunnarus Stavangrensis
,

Gregorius Gardensis
,
Hemingus

Farensis et Mathias Holensis, eadem gratia, salutem et

sinceram in Deo caritatem.” — Og Slutningen: uIn cujus

rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.

Datum Bcrgis, ipso die translationis Sancti Cuthberti Epis-

copi et confessoris” (4de Sept.) uanno Domini MCDL.”
Hvorledes ellers den hernævnte Matthias eller (som

han oftest kaldes) Mattheus (rimeligviis egentligst Matthis

eller Mats, nu Mads) er bleven udnævnt til Biskop for Ho-

lums Stift i Island, vide vi ikke. At han har paaberaabt

sig Pavens Breve derfor
,

vil erfares af det folgende, og at

Marcellus, som postuleret Erkebiskop samt tillige hans Col-

lega for Skalliolts Stift har erkjendt ham derfor, see vi af

nærværende Diplom. Man mener at denne Mattheus er den

samme som den formeentlige danskePræst af dette Navn, der

ankom til Island fra England 1430 med Erik af Pommerns

Ex-Canzler og afsat Erkebiskop til Upsala
,

Jon GerriksOn,
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som da satte sig i Besiddelse af Skalholts Bispestol, men

blev 1433 druknet i Bruaraa af nogle ved ham forhen mis-

handlede Hovdinger. Vi linde at Gotskalk, som 1442 blev

udnævnt til Biskop af Holum, ikke har betalt det Paven

derfor tilkommende Gebyhr (^119 Lod Solv) forend fulde

8 Aar derefter. Heraf har mulig Paven taget Anledning

til, efter Mattheus’s Klage og Insinuation, at udnævne ham

til Biskop af Holum. Men omendskjont Erkebiskop Mar-

cellus forst i September 1450 havde erkjendt ham i denne

Egenskab, har han kort efter forandret sine Tanker, i det

han da, paa Pavens Vegne (uden Tvivl i Kjobenhavn, i

October ellee November) modtog af Biskop Gotskalk det

ovenmeldte resterende Gebyhr og udnævnte ham til sin

Vicarius for Skalholts Stift samt Islands General- Visitator;

tillige har han vistnok skallet ham Kong Christian den 1stes

særdeles gunstige Beskjermelsesbrev, udgivet i Kjobenhavn,

St. Andrea? Dag (den 30te November) 1450. Marcellus

vedblev at protegere sin Vicarius, i det han 1453, i et aabent

Brev til Islænderne, stadfæstede ham i denne Egenskab, og

advarede dem tillige mod at modtage Biskop Mattheus, som

vankede omkring i Norge, uden fast Ansættelse,, og sogte

at indsnige sig allevegne. Ikke desinindre vidste denne

saaledes forfulgte Geistlige igjen at indsnige sig i selve Er-

kebiskop Marcellus’s Gunst, og blev endog af ham 1457

deller for) beskikket til Vicarius for Skalholts Stift, sand-

synligviis med Lofte om Holums Bispedomme, hvorpaa han

havde gamle Prætensioner, ved forste Vacance. Samme

Aar dode Biskop Gotskalk, og Holums Stifts Præsteskab

udvalgte 1458 Olaf Rognvaldson i hans Sted. Derimod

protesterede Biskop Mattheus
,
som den der ansaae sig for

berettiget til dette Embede. Ved et mellem Prætendenterne,

ved Hovdingen Bjorn Thorleifsons Mægling paa Akre i Ska-

gefjorden
,

Torsdagen for Ceciliemesse ( den 22de Novem-

ber)
,
indgaaet Forlig, blev Sagen udsat til Erkebiskoppens

endelige Afgjorelse. Olaf Rognvaldson reiste ud af Landet,
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men Mattheus blev tilbage; han har rimeligviis stolet paa

sin Principal Marcellus
,
men da Olaf Rognvaldson kom til

Norge, havde den ovennævnte Olaf Throndson sat sig i fuld

Besiddelse af Trondlijems Erkebispedomme. Han greb

denne Ledighed til at modsætte sig sin Modstander Mar-

cellus og udgav et aabent Brev i Bergen paa Peters og

Pauls Dag (29de Junii) 1459, hvorved lian forbod Islæn-

derne at vadge Mattheus til noget Bispedomme, da han ikke

var bleven kaldet dertil af Kannikerne i Nidaros, samt er-

klærede ham ovenikjobet for en Meeneder, Apostat fra sin

Ordens Regler og for en excommuniceret Landstryger.

Efter en Underretning, som Finn Johnsen har erholdt

af et Fragment af en Regnskabsbog for Kirken paa Teig1

i

Skalholts Stift, skulde Mattheus, som der kaldes Biskop til

Holum, være afgaaet ved Dbden i Aaret 1458 1
;

saaledes

havde han naturligviis intet videre kunnet foretage i Island,

men hint Fragment synes at være corrumperet ved

Skrivefeil, eller og at være blevet feilagtig læst, efter

hvad vi her nedenfor udvikle. I al Fald er det vist at

*) Visitationem Quartee nustralis orsus fuerat, (juam morte præven-

tiis perficere non potuit, de quo ita loqvitur fragmentum Rationarii

ternpli Teigensis in tractu Fljotshlid
: ÉÉAnno Domini 1458, in gene-'

rali sua visitatione, nobilis Dominus et spiritualis pater Matthæus

Episcopus Molensis et generalis Visitator totius dioeceseos Skalholcn-

sis, Teigi mortuus est ” Finni Johannæi Hist- eccl. Isl. II, 480.

Espblins Arbækur II, 56. Vildfarelsen man lier uden Tvivl have

indsneget sig ved Ordet ttmorluiis‘’ j mulig burde det skrives eller

læses ^moralus” (i det Mattheus nemlig liar opholdt sig der ved Kirkens

Visitatz, hvorved Kirken eller Kirkeværgen vistnok er bleven sat i

nogen Bekostning). Det er overhoved ikke sandsynligt at. Biskop

Mattheus, som neppe fbrend i December kunde være kommen til-

bage til Skalbolt, da henimod Thorlaksmesse og Julen (som med

stor Pragt pleicdc at celebreres der) har begivet sig paa Visitatz i et

langt Iraliggcndc District. Biskoppernes Kirkcvisitatzcr pleiede (og

pleic endnu i Island) som oftest at foretages i Sommertiden , af me-

get naturlige Grunde.
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Olaf Rognvaldson, uden nogen Modstand af Islænderne, kom

i Besiddelse af Holuins Bispestol.

65 .

1460. Det herfolgende Documents Datum er desværre

deels bortrevet fra dets rette Sted, deels aabenbar feilskre-

vet, som Overskrift, formodentlig af Ukyndighcd i de ara-

biske Taltegns Retskrivning. 1 den Magnæanskc Samling

haves to Folianter, heftede i Pap, betegnede Nr. 22 a, b,

under Titel af uVaria Adversaria Hvitfeldiana”
;
om de

virkelig ere samlede eller skrevne af Hvidtfcld selv er tvivl-

somt
;
dog er det vel muligt med Hensyn til a og en Deel

af b ,
som alt er af samme Haand, men i sidstmeldte Tome,

findes en Deel Diplomer, skrevne af forskjellige Hænder og een

af disse Afskrifter er paategnet: uAr. Hutfeld communica-

bat 1605”. Indholdet er meget blandet, men alt vedkom-

mer dog Nordens Historie, mest i det 14de og 15de Aar-

hundrede. I Tomen 22, b, findes en Copie af nærværende

Diplom, skrevet i et blandet Sprog, Dansk og Islandsk, hvis

det ikke skal være en Oversættelse af det sidstmeldte.

Schoning er bleven opmærksom paa dette ellers ubekjendtc

Document, og har efterladt sig en Notice derom i Geheime-

Archivets Diplomatarium, hvori han bemærker at Brevets

rette Datum burde anfdres som 1460. Herimod synes det

S. 182 anforte Fragment af Teigs Kirkes Regnskabsbog at

stride. Naar vi forudsætte
,

at en Skrivefeil eller urigtig

Læsning forandrer dets Hovedindhold, kan Biskop Maltlicus

virkelig have udfærdiget dette Brev, i Foraaret 1460. De

Uroligheder, som Biskop Andreas af Garde [der lier forste

Gang nævnes og maa vel være blevcn udnævnt isteden for

Gregorius) efter dette Brevs Indhold skulde have vakt, ved

Forsog paa at afsætte Biskop Mattheus fra Skalholts Bispe-

stols Administration, maa have taget sin Begyndelse i Som-

meren 1459, da Mattheus, som ovenmeldt, af Erkebiskop

Olaf erklæredes for afsat og excommuniceret m. m. Dette
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Brev er rimeligviis blevet overbragt ved den for GrOnland

udnævnte Biskop Andreas, som ikke liar villet eller kunnet

overtage dette Embede, men som nu, isteden for Mattbeus,

er bleven udnævnt til Skalholts Domkirkes Administrator.

Biskop Mattbeus har dog ikke villet vige for sin Eftermand,

og lorsvaret sin Stilling paa Skalbolt til nærværende Brevs

Datum, i det han griber til det fortvivlede Middel at true

sin Modstander med Band, efter at han allerede havde ind-

stævnet ham for Erkebiskop Olafs Domstol, for hvilken han

dog selv noppe kunde vente noget synderligt Held. Ellers

er Mattheus’s sildigere Skjæbne (hvis han virkelig har levet

1460) os ubekjendt. Som vi erfare af de folgende Diplo-

mer har Biskop Andreas af Garde, fra 1460 af, et Par Aars

Tid, fungeret som Skalholts Domkirkes Administrator, indtil

han blev aflost fra denne Eunction ved en ny og virkelig

Biskop.

Om Biscop Andero aff Gronland A. 1406.

Vij Mattlieus med Gudz iiaade, Biscop a Holum
och Umbodzmader1 helleger Schalholdz kirkiu, ge-

rum godum monnum kunnigt med pessum vorum
breff, ad os och godum monnum os nerverende”

list
3 och saa haffuer lyttist

4 ad liellog Skalholdz

kirkiu haffuer mildn och uvinagulegom5 skada nu
fyr langen tima fengit aff then imislogom0 vmhodum
sem nu lange time heffuir iffuer henne veret, och

du Biscop Anders aff Gardum aa7 Gronland forst

hiriede8
. Thi forbiødum vij ther9 adurnefnder Biscop

*) Ombudsmand eller Administrator. — 2
) Disse gode Mænd næv-

nes dog, mod Sædvane, ikke, formodentlig af den Aarsag at de fryg-

tede for Erkebiskoppens Vrede og Biskop Andreas’s Misgunst. —
y
)

d. e. wbtst,” synes. — 4
) alitist,” syntes. — 5

) Et forkvaklet Ord,

iorniodcntlig < cuvanalegan” ,
usædvanlig stor, eller ^iiyfirvinnanlegan*’

(ubodelig). — °) forskjellig. — 7
) paa. — 8

) begyndte. — 9
) dig.
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Anders, ynder fuld forbud, band och bandzpine ad

fremme nokot biscliopligt eda prestelig starfF
1 for-

end du liefFuer dig rensit eda ret stadit fyri their

sakar sem vij hafFuom ther fyri stefFnt fyre verdu-

lekan fouder2 ok herre, lier Olaff med Gudz naade

Erkebiscop i Nidarosi. Hermed forbiudom ver ol-

lum ocli seerhuerium
3

,
bede lerdum ok lekum, vn-

der samme forband4
,
band och bandzpine udi

tlieirra Embete ad stande eda ther nokore lydni

eda fylgia eda votte til nokors bisclioplicks starfF

eda Embete, tliartill sem endulegur veggur

5

ganger

a um aull tliau malle felli
0

,
fyri adur nefFndur ver-

duge foudur Erikjbiscopen ij Nidrossi er vij hofFum

tlier fyrri steffnet, eda fyrri vor naduga herra kon-

nunginn ef thes med tarfF. Ok til Sande berum7

settum vij vort Indsegli fyrri thetta brefF, skrefFuit

ij Skalaliolti den 6 dag epter Mariæ (bodan? 8
)

dei .

.

(Kun en Deel af Bogstaverne er læselig nederst paa

Siden,
det ovrige er slcaaret borf).

66.

1460. Yed nærværende Diplom erklærer Biskop An-

dreas af Garde, at lian har aflost en vis Jon Jonson for ufor-

synligt Mandslet (eller Manddrab) og har modtaget saa me-

1
) Forretning. — ~) „faudur”, Fader. — 3

) enhver. — 4
) Forbud.

— 5
) et her aldeles uforstaacligt Ord, ellers betyder det en Kile eller

Væg. Muelig hor her læses uvegur”, Vei. — G
) <t

nnålaferli’ ,
,

Pro-

cesser, Retstrættcr. — 7
) Bekræftelse herpaa. — y

) Bebudelse, d. c.

den 24de Marts (som og efter den historiske Sammenhæng maa være

det rimeligste); Schoning har læst eller oversat Mariæ Besiigelsc, d. c.

2den Jul!, men saalænge har vel den excommunicerede Matthcu§

neppe kunnet liohle sig paa Skalholls Bispestol.
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get (i StraflebOder) derfor, som ham vel ntfies o. s. v.

Dette Document, som findes i den Arnæ-Magnæanske Haand-

skriftsamling Nr. 22, b, Fol. er ligesaalidet som det næst-

ovenfor anførte for kommet til nogen islandsk Historikers

Kundskab
,

da intet findes antegnet om at Biskop Andreas

er kommen til Island eller bar fungeret der, førend 1461.

— Det er sandsynligt at ban allerede da har faaet Mattheus

fordrevet fra Skalliolt (hvis denne ikke ellers føl* er afgaaet

ved Doden i Aaret 1450) ,
og at Andreas altsaa i hele det

følgende Aar (1461) har bestyret Skalholts Bispestol, hvis

Gods dog ellers tildeels, da og i nogen Tid før, synes at

være blevet forvaltet af Kongens Lehnsmand Bjorn Thor-

leifson, der og her kan formodes at have staaet i nær For-

bindelse med den omhandlede Andreas. Jfr. nedenfor un-

der Nr. 67—70.

It andet breff om Biscop Anders aff Grønland.

Vij Andreas med Gudz naade, Biscop i Gordum

paa Gronland oc ombodsmand for bellage Skale-

bolts kirke, giorre gode mend vitterligt med tbette

vort obne breff, ad vij haffue afflost Jone Jonssyni1

for mandslett som band wforsiunlig liaffner ijfalled,

ocli scbrift sat
2 ocb for seg oppebored saa os vel

noyes. Huorfore vij giore (hannem) herom quit

ocb karelos paa den bellige Skalbolte kirkis vegne

for os ocb alle vore eptherkommere. Ocb til Sand-

hed herom sette vij vore Indsigler for tbette breff

Schreffit paa Aasbersstrand3

,
neste dag epther festum

St. Bartholom. apostoli
4 aa dni MCDLX.

67—68.

1461. Bjtirn Jonsen paa Skardsaaa har, da han skrev

q burde snarere skrives Jon Jonsson. — ?
) paalagt barn visse

Bodsbvelscr. — formodentlig Aarskogstrande. — 4
) den 25de Aug.
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sine Annaler, kun (i 1ste Deel S. 50) anfort ved dette Aar

folgende Uddrag af den ovenmeldte Biskop Andreas’s Akt-

stykker: uDa lod Biskop Andreas, som forte Titel af Bi-

skop til Garde paa Gronland og Ombudsmand til Skalholt,

en Dom afsige ved 12 Præster her paa Island over Præsten

Jon JonsOn til Hrune (i Arnæssyssel, kort fra Skalholt),

som beskyldtes for at have ulovlig opkastet sig til OlTicialis

paa Skalholt mod Erkebiskoppens Befaling og Biskoppens For-

bud; derfor domtes den Tiltalte fra sit Kald og Embede, samt

at have forbrudt sit hele Gods til Kirken og Biskoppen,

indtil han havde givet fuldkommen Erstatning. 1 det sam-

me Aar overdrog Andreas, Biskop til Garde, Junker Thorleif

Bjornson (en Son af Lchnshovdingen Bjorn Thorleifson),

Hrune Præstegaard og, skjenkede ham alt det Gods som
•

denne Jon havde cict”. Her synes Talen upaatvivlelig at

være om to forskjellige Diplomer. Mulig ere disse de samme

som de der ommeldes saaledes af Arngrim Johnsen i hans

uSpecimen Islandiæ” S. 149. uAnno 1401 Andreas cathedræ

Gronlandicæ præfuit, qui una gesserat vice Episcopum Scal-

holtensem in lslandia. In cuius rei fidem testor me tabel-

las vidisse membraneas, cum sigillis, confectas et datas, in

consistorio ecclesiæ Schalholtensis.”

69—70.

1462. Endnu i dette Aars forste Halvdeel fungerede

Biskop Andreas af Gronland som Skalholts Stifts Admini-

strator. Dog skulde han snart fratræde denne Forvaltning,

og han har da været betænkt paa at gjbre sin overilede og

uretmæssige Fremgangsmaade ved Hrune Præstekalds Bort-

givelse til en Junker (eller ung Adelsmand, der slet ikke

hbrte til den geistlige Stand) og dets forrige Præsts Eien-

deles Confiscation m. m.
,
saavidt muligt, god igjen. Andreas

synes nemlig at have formaaet Junkeren til at fratræde Kal-

det og aflevere alt dets Tilbehor, samt til at jævne Sagen

angaaende den imidlertid ved Doden afgaaede Præst Jon
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Jonsons confiskerede og bortskjenkede Eiendele saaledes,

at døn Afdddes Broder (formodentlig en gammel Mand) vel

erkjendte at Eiendelene vare bievne forbrudte
,
men forbe-

holdt sig dog, til Gjengjeld for denne Erklærings Afgivelse*

Hjelp og fri Underholdning for sin Livstid af Junker Thor-

leif Bjornsdn, som forpligtede sig dertil, og tillige til at ud-

virke et Beneficium (eller Præstekald) for Contrahentens

Son hos den da forventede retmæssige Biskop til Skalholt.

Herom haves tvende Original-Documenter i den Arnæ-

Magnæanske Samling, samt Afskrifter af dem i Geheime-

Archivet. Begge ere udfærdigede i Hrune, af Mester (Ma-

gister) og Officialis Svend Petersen (som 4 Aar derefter

blev Biskop til Skalholt) med forskjellige tiltagne Præster

og Legmænd. Det forste er dateret in Octavis Petri et

Pauli Apostolorum (den 6te Juli) og angaaer det ovenom-

meldte formelige Forlig mellem Thorleif Bjornsson og Ste-

phan Jonsson, samt dennes Son, Præsten Thorleif (som fuld-

kommen samtykkede den af hans Fader indgaaede Contract)

angaaende Overdragelsen af Stephans formeentlige Arv

efter Præsten Jon Jonson til Thorleif BjdrnsOn, efter den

Adkomst eller Ombud (Bemyndigelse) som Biskop Andreas

havde givet ham dertil (ueptir [mirre eign ok umbode er

biskup Andres hefde honum uth gefif’) paa de ovenoin-

meldte Betingelser. Det andet Diplom er dateret uin trans-

lacione Sti Thome Cantuariensis
, Archiepiscopi et Martins”

(den 7de Juli, — altsaa næste Dag efter). Det angaaer

den Forretning, hvorved Junker Thorleif Bjornsson afhæn-

dede Præstekaldet Hrune med alt Tilbehdr, hvoriblandt 6

Kjor og 140 Malkefaar, efter aen saadan Evaluation, som

Biskop Andreas, den hellige Skalbolts Kirkes Ombudsmand,

vel noiedes med at modtage paa Kaldets Vegne” (u i suo

ordnum pentngum sem biskupi Andresi, umbodsmanni hei-

lagrar Skålhollts kirkiu, vel ånægde at taka stadarins vegna”)

o. s. v. Dernæst tilfoies i Instrumentet, at dets Udstæder

saae og horte derpaa, at Biskop Andreas med fuldt Haand-
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slag gav Junker Thorleif behørig Quittanz for Kaldets Afle-

vering, for sig selv og for sine Eftermænd, Skalholt Dom-
kirkes Forstandere. I den samme Sommer, og rimeligviis

strax efter disse Aktstykkers Udfærdigelse, fik Skalholt en-

delig en fast og der bosiddende Biskop i Jon Stephanson

Krabbe, (dm* for var bleven valgt til Biskop i Stavanger,

men ikke erholdt Pavens Confirmation). Da har uden Tvivl

den heromhandlede Grønlandske Biskop fratraadt sine Func-

tioner i Island.

Pontoppidan
,
som har kjendt Arngrim Jonsens Beret-

ninger om Biskop Andreas
,

tillægger (i Ann. eccl. Dan.

11, 625) om den sidstnævnte
: uWie aus einem alten Briefe

erhellt ist Andreas kein guter Mann gewesen
,

da er mit

den Kirchengutern unverantwortlich hausgehalten, und daher

vom Drontheimschen ErzbischofT zur Rechnung gefordert.”

Hvorvidt Biskop Mattheus’s Embedsstilling i Island blev

anerkjendt af hans Eftermænd paa Skalholt er os ubekjendt,

men at hans Modstander, Biskop Andreas, har nydt denne

Lykke, erfares af et ved Finn Johnsen meddeelt Uddrag af

et Brev fra den ovenommeldte Biskop Svend Petersen til

Biskop Olaf paa Holum, dateret 1471, hvori han omtaler:

uVenerandum fratrem Andream, Gardensem in Gronlandia

Episcopum, jam dum in vivis, quondam sub Marcello, beatæ

Memoriæ, Yicarium Skalholtensem.” At denne Prælat se-

nere er kommen til Grønland er ikke rimeligt, men vigjen-

finde ham, 4 Aar efter at det her omhandlede Document

var udgivet, i Sverrig og efter andre 10 Aar i Danmark.

71 .

1466 var den samme Biskop Andreas i Sverrig, hvor

han fungerede som Yicarius for Biskoppen af Linkoping.

Dette erfares af en Afskrift i det Kongelige Danske Ge-

heime-Archiv, taget af Langebek fra Ornhielms Samling af

Diplomer 10de Tome S. 698 (forvaret i Antiqvitets-Archivet

i Stockholm); den sidstmeldte Copie grunder sig paa den
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originale Membran, Aktstykket angaaer en af liam foretagen

Gjenindvielse af Vadstena Klosters Kirkegaard, hvor Blods-

udgydelse var skeet ved nogle ufornu ftige Mennesker efter

Djævelens Indskydelse (uper sangvinis eflusionem qvorun-

dam insipientium
,

instigante diabolo”) samt til Indvielse

(consecratio) af tvende Helgenbilleder, det ene af Jomfru

Maria, hængende midt i Kirken uper modum corone, ante

crates fratrum”, det andet, som dog kun var lille, af den

hellige Dorothea
,

opstillet i Kong Carls Clior. Desuden

udloves 40 Dages Atlad til alle ret Bodfærdige, som vilde

gaae omkring Kirkegaarden eller boie Knæ for de nyindviede

Helgenbilleder, eller antænde Lys for dem o. s. v. Diplomet

begynder saaledes:

Nos Andreas Dei et apostolice sedis gracia Epis-

copus Gardensis, pro nunc ad tempus in pontifi-

calibus exercitiis Vicarius ecclesie Lincopiensis, om-
9

nibus et singulis Cliristi fidelibus notificamus per

presentes, quod Anno Domini MCDLXVI in cra-

stino beatiMarci evangeliste (den 26de April), con-

stituti fuimus in monasterio Watzstenensi
,

Linco-

pensis diocesis o.s.v.

12.

1476 holdtes en Forsamling ved Erkebiskoppen af Lund

med forskjellige danske, svenske og norske Biskopper, hvor-

iblandt den ovenommeldte Biskop Andreas af Gronland, i

Rotneby i Bleking. Den ommeldes ikke af Munter i hans

titciterede Værk. Vi kjende heller ikke noget videre til

denne Synodes Forhandlinger, end et Indulgenzbrev lydende

paa 40 Dages Aflad for dem som gudelig besogte de hellige

tre Kongers Capel i Frue Kirke i Kj5benhavn. En Afskrift

deraf haves i Geheime-Archivets Diplomatarium.

Diplomets Begyndelse lyder saaledes:

Universis et sing ilis Ghristi fidelibus presentes
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literas audituris seu visuris, Joliannes Brostrop mi-

seracione divina Archiepiscopus Lundensis, Suecie

primas et apostolice sedis Legatus, Olaus Martin!

Roskildensis, Johannes Arusiensis, Jacobus Burgla-

nensis, Petrus Ripensis, Johannes Scharensis, Karo-

lus Ottoniensis, Johannes Bergensis et Andreas Gar-

densis, eadem gracia ecplesiarum Episcopi, eternarn

in domino salutem. Dateringen er denne: Datuni

in oppido Rotneby anno Domini MCDLXXVI, die

decollationis Johannis Baptiste, nostris sub secretis.

De 5 forste hængende Sigiller ere bevarede, de andre

derimod ikke.

1484. Vi formode at der gives, i Rostocks Archiv, et

originalt Diplom, der viser, at den ovenomhandlcde Biskop

Andreas, som titulairBiskop af Garde (da rimeligviis afgaaet

ved Doden) i dette Aar havde faact en Efterfolger. Der

findes nemlig blandt Langebeks Samling af Sigiller, i det

Kongelige Geheime-Archiv
,

en Tegning af et saadant med

denne Overskrift, der tydelig sces at være skreven med

hans egen Haand: uFrater Jacobus, Gadensis Episcopus.

Dipi. Rost. 1487.” Sigillet har et Vaabenskjold, i hvis Midte

man seer en stor Muslingskal, omgiven af 3 Pile med fra-

vendt Spidse i gyldent Feldt; ovenover en Bispehue. Om-

skriften er denne: uSecretum Jacobi, Epi Gadensis”. Det

lader til at Signetstikkeren ikke har kunnet rumme Bogsta-

vet /• i det sidste Ord
;

i al Fald har han udeladt det, lige-

som man paa den Tid tit har gjort ved een af to eller flere

paa hinanden folgende Consonanter
,

f. Ex. i Rigstad for

Ringstad o. s.v. Et Biskopssæde Gade eller Gada kjender

man aldeles ikke.



192 DIPLOMER VEDKOMMENDE GRONLAND.

73.

1514. Det er bekjendt at Kong Christian den 2den

strax efter sin Regjeringstiltrædelse, sogte at oplive og ud-

brede den danske Handel, især mod Norden, i det russiske

Rige. — Det lader ogsaa til at han igjen bar villet lade

opsoge de Norge forhen tilhorende
,
men da mestendeels

glemte Oer i Ishavet, ventelig især Gunbjornsskjærene og

Gronland, mulig ogsaa det gamle Vinland m. in. Desværre

have vi dog ikke andre Underretninger derom end den vi

kunne slutte os til af Langebeks i Geheime- Archivet be-

roende Afskrift af en Skrivelse til ovennævnte Konge, fra

en hoi romersk Prælat, hvori det (blandt andet) meldes at

Paven har bevilget det af Kongen omsogte Aflad for dem
••

som seile til Oerne paa den anden Side af Ishavet. Rime-

ligviis har Kongen forestilt eller lovet Paven at den cliri-

stelige Religion, efter Omstændighederne, enten skulde gjen-
••

indfores eller fra forst af forkyndes paa disse Oer,— hvor-

for det vilde være tilborligt, at de Sdfolk eller andre, der

foretoge vovelige Reiser i en saa priselig Hensigt, opmun-

tredes ved det Pavelige Aflad. Dette har da vist været en

af ude mange Grunde”, paa hvilke Paven bevilgede en ri-

gelig Aflad for slige Sofarende. Copien har denne Over-

skrift: aLitteræ Gardinalis ad Regem Christiernum
,

super

tribus negotiis ecclesiasticis.'’ Drevets forste, os her ved-

kommende Post lyder saaledes:

uSerenissime et ihvictissime Domine, Dacie Rex

etc., Domine mi observandissime! cum prompto ob-

sequendi desiderio salutem. Nunc quia super tri-

bus petitionibus sereniss. Maiestatis vestræ, conten-

tis in litteris
,

quas tulit Dominus Joannes Joannis

voluntatem Sanctissimi D. N. plenius intellexi, re-

scribam apertius. Et primo de indulgentiis navi-

gantibus ultra mare glaciale ad insulas concedendis,
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klem Smus D. N., propter multas rationes, quas in

medium adduxi, acquievit copiosam concedere in-

dulgentiam, quem (quam?) plenius intelligat Serenis-

sima Mtas V.

Den anden Begjering gik ud paa den tilkommende

Besættelse af Lunds Erkebispesæde og den tredie vedkom

den forlangte Stadfæstelse af uJus patronatus” og andre

Privilegier. Slutningen lyder saaaledes:

Romæ XVII Junii MDXIUL
Serinæ V. MtIs

humilis servitor M. Epis

Prenestinus Car. Senogi.

Inscriptio epistolæ

Sermo et Invictis,no Dno

D. Cliristierno, Daciæ, Sueciæ,

Norvcgiæ Regi etc. digno

Dno meo obserra°.

Vi antage det ikke for usandsynligt at Erik Walcken-

dorff, medens han endnu var i stor Gunst hos Kongen,

har foranlediget disse Bestræbelser, hvilke han selv, efter

at være bleven Erkebiskop i Trondhiem
,
med Iver scigte

at fortsætte, især fra Aaret 1516 af.

74—78.
1521—1537. Vi formode at Christian den Andens og

Erkebiskop Erik WalckendorlTs Planer til Gronlands Gjen-

opdagelse og nye Colonisering har foranlediget Biskop Vin-

centius’s Udnævnelse for dette da længe forsbmte og næ-

sten aldeles forglemte Land, hvor man dog har troet at

den gamle Colonie endnu var ved Magt. Han var af Fod-

sel en Nederlænder og i sin Ungdom Franciskanermunk,

men blev dog snart en Verdensmand, hvori han bragte det

Gronlands historiske Mindesmærker. 3 Bind,
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saavidt, at han blev Dronning Christines Raadgiver og Se-

kretair (ua consiliis an nuli curis”)* Naar han er bleven viet

til Biskop vides ikke. Hvidtfeld siger (i sin Bispc-Kronikc

S. 43) at han fdrst var Viebisp uoc forte den Titel for et

Skins Skyld at han kaldtes uEpiscopus Tulensis” (da man

vistnok har oversat Gronland ved ^Tule
1

’). Der siger han

og, at Vincentius efter Dronning Dorothes (skal vistnok hedde

Christines) Fordring (Forbon) blev kaldet til Biskop i Fyen 1
,

da Biskop Jens Andersen Beldenak i Aaret 1520 blev for-

dreven fra dette Bispedomme, men at Vincentius igjen, da

Dronningen dtide, rnaatte afstaae det til den rette Biskop.

Vincentius regnes endog der som den 27de af Fyens Bi-

skopper. Rigtigere siger dog den samme Forfatter (i Chri-

stian den 2dens Historie S. 69, ved 1522) at Broder Vin-

centius forestod Odense Stift, medens Jens Andersen var

fangen, eller fraværende i Sverrig. Dette antages ogsaa af

Dr. Paludan Muller i sidstnævnte Biskops udfbrlige Levnets-

beskrivelse (Odense
,
1836 S. 34) ,

men det gotgjores af

denne Forfatter at Biskop Beldenak forst var fangen fra

1517 til sidst i April 1520; da drog han med Kongen til

Sverrig og kom tilbage derfra efter 15 Maaneders Forlob

1521
,
men kort efter blev han igjen fængslet og var det,

for det meste
,

til den 16de August 1522. Neppe har Bi-

skop Vincentius fungeret længer ved Odense Bispestol i

hans Fraværelse eller Forfald. Hans Beskytterinde Enke-

dronning Christine (som decls boede i sin egen Gaard i

Odense, deels paa det nærliggende Næsbyhoved Slot) var

allerede afgaaet ved Doden den 8de September 1521 ; i

Hamsforts Series Episcoporum Ottoniensium (trykt i Lan-

gebeks Script, rer. Dan. VII, 239—40) beskyldes vor Bi-

skop Vincentius (der rimeligviis indtil hendes Dod har ved-

blevet at være hendes daglige Omgangsven) for at have lagt

*) Dette hedder sa.dedes hos Hanisforl : Janus André«* privatus

episcopa, succcssoreru Vincenlium Belgam . . . Regina: Chrislinsc in-

terccssu habuit.
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Haand paa liendes efterladte Bohave (quod suppellectiti

Reginæ defunctæ manum injecisset) uden at have forespurgt

sig derom lios Kongen, sorn derfor skal have ladet ham
kaste i Fængsel, der dog ikke synes at have været af lang

Varighed.

Tilfældigviis have vi authentiske Noticer om et Par

Qvittancer, udgivne til denne Biskop, af Kong Christian

den 2den eller paa hans Vegne, fra det saakaldte uRegistrum

Fyonie” i en gammel Cancellie-Registrant fra hans Tid, som

nu forvares i Geheimc-Archivet. Den forste, trykt i Sulims

Samlinger til den danske Historie 2 B. 2 H. S. 39, lyder

saaledes

:

uBiskop Vincencius aff Gronland, [som er Por-

tener 1 paa Biskopsgaarden i Fion ficli Quittanciam

paa XJC oc en halff r. Gylden som lian nu frem-

sende met en syn swend oc Canceller, som war i

guld, solff oc penninge, oc Presterne i Fywns slyckt

vdgaduc vor nådige Herre for en hjelp at lone siil

folck met, lians nåde liafver i Sveriige i Riigens tiæ-

niste. Dat.Haffnie, die Parasceues (Langfredag) 1520.
v

Den anden 1. c. S. 40:

uBiskop Vincencius ffichqwitantiam paaXVc Gyl-

den som liand haduer antwordit myn Ilerris nåde

paa regenskab affllicn Help tlie Prester ocKirk er giordc

wti Fien. Dat. Had’nie die sancti Georgii’ 1

(
23de

April)
t(
anno MDXX Relator Hans Dorkneclit.”

I dette samme Aar indfaldt Langfredag paa 6te April.

Forst den 22de i denne Maaned underkastede Biskop Jens

Andersen sig en Voldgiftskendelse af tre Bisper, i hans

Fra [ er udeladt hos Suhm. Det sidste noget utydelige Ord

blevet rettet eller forandret fra et andet, maaske <tVicarius”.

([13*)
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Stridigheder med Christian den Anden, og denne Konge

stadfæstede Kjendelsen den 25de næstefter. Vi see saale-

des at Biskop Vincentius virkelig har forestaaet Odense

Stift, da de ovenommeldte Qvittancer ere udgivne, — men

Kongen var dog allerede da betænkt paa at indgaae Forlig

med den retmæssige Biskop, og derfor kaldtes Vincentius,

i den forste Qvittance blot uPortener” paa Biskopsgaarden

i Fiun. Dog maa dette Ord vistnok ikke forstaaes efter

Nutidens Sprogbrug, men betyder vel derimod omtrent det

samme som Castellan eller Slotsforvalter, med hvilket Em-
#

bede da Bispestolens Indtægters Administration har fulgt.

Derfor oppebar Vincentius en Trediedeel af disse, men de

ovrige to Trediedeele anvendtes til Afbetaling af den Gjeld

til de Lybske, hvilken Biskop Jens Andersen beskyldtes for

at have uretmæssig paabyrdet Riget (Pontopp. Ann. Eccl.

Dan. II, 441).

I den ovenmeldte Cancellieregistrant findes endvidere

en Dom afsagt af Kong Christian den 2den i Odense, i

en Sag mellem Danmarks Riges Ganzler Jorgen Marsvin

og Herr Niels Eriksson, Kannik i Aars, angaacnde Patro-

natet til St. Albani Alter i Odense, som tildomtes Canz-

leren. Dens Begyndelse lyder saaledes:

Wii Christiern etc. gjore alle vitterligt, at Aar

effther Guclz Byrd MDXXI sancti Johaniris apostoli

et evangeliste dag {den 27de December) paaDron-

ninggaarden i Ottense, nerværende os elskelige ver-

duge Fadher Hr. Vincentius, Biscop i Gronland, Hr.

Mogens Gyoe, ridder, vor mand oc Danmarcks

rigis Marscliall o . s. v.

Documentet er trykt hos Suhm 1. c. S. 49.

Hcnvcd 9 Aar derefter finde vi vor Vincentius i Virk-

somhed i Sjælland, da Biskop Joachim Ronnow, der selv

aldrig havde modtaget bispelig Vielse, udnævnte ham til sin

Viebiskop
,

for at udfore de egentlig kirkelig-biskoppelige
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Handlinger. Vincentius maatte i denne Anledning udfærdige

en Forskrivning til Ronnow, som findes hos Hvidtfeld (Fridr.

1 Hist. S. 189) og er saaledes lydende:

Wij Vincentius mel Guds Naade, Biscop till

Gronlånd, gjore vitterligt, at vi liafue lofuet oc til-

sagt, oc mel dette vort obne breff oc egen band-

skrift lodne og tilsige verdige Herre, Herr Jochim

Ronnou, af samme Naade, udvald Bisp til Roskilde

Domkirke, vor tro tjeneste at exercere oc giore;

sacros maiores et minores ordines, confirmaliones

ecclesiarum, altarium et coemiteriorum consecratio-

nes oc alle andre Pastoralia officia, som paa hans

Naades vegne oduer alt Stictit gjoris skulle, liuor

oc nåar beboff er, oc derom til sigis. Oc beplicte

vi oss derfore met samme dette vort obne breff,

paa vor cliristelige loffue, ære oc redelighel
,

at

ville oc skulle liene hans naade troligen oc veli

og ingen anden, sammeledis icke drage, fare eller

giffue oss nogen sted, extra diocæsin, uden vi haf-

fue det med hans Naadis minde, villige oc sam-

tykke. In cuius rci testimonium has literas nostras

sigilli nostri impressione feeimus communiri. Da-

tum Roschikliæ, sabbato post dominicam Jubilate

(3die Sondaff efter Paaske) anno domini MDXXX.
Hvidtfeld fortæller, ved samme Aar, at Biskop Ronnow

havde tilskrevet Capitlet i Roskilde
,
om at unde Riskop

Vincentius det Kannikedomine, som da var blevet ledigt

ved Sjellands Riskops Canzlers Dod, hvorpaa det svarede,

at de saae gjerne hans Udecrctum electionis” til det Embede,

men det begierte Canonicat kunde han ikke bekomme
,
da

det allerede var optaget o. s. v. Dog lovede de ham et

andet uper ordinem”, saa snart det blev ledigt. Knudsen
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bemærker at saavel dette Biskop Rtinnows Brev, som Ca-

pitlets Svar, maatte sandsynligst henfores til 1532. See

hans Joachim Itonnow, Kh. 1S10, S. 71—72.

At vor Vincentius liar overlevet Reformationen og da

vel kaldt sig Biskop
,
men dog ikke længer af Garde eller

Gronland, -erfares af folgende ved ham udstædte Fuldmagt,

afskrevet (for Geheimc-Arehivets Diplomatarium) af Lange-

bek, med egen Haand, og denne Vedtegning: uOrig. cliar-

tac. af SorO Academies Archiv, 1750.” Denne Original er

nu uden Tvivl forgaaet i den Ildebrand
,
som for en Deel

Aar tilbage odelagde Archivet tillige med Academiebygningen.

^Vincentius Kampe, Hiscop, giorc vitterligt for

alle med detthe vort obne Brcff, at vii nu haffue

fulmectig giorlt tlienne BrefTuiser : Beynt Kocb,

Borger i Maribo, at vdtkreflue Huuslege oc henne

vp at ba re, aff the tre Gaarde, som ligge tiill vaar

Prebendæ i vor FrueKirkæ i KopingbafTn, till vor

Frue Alteræ, som Hr. Konicke, Prouest i Roscbilde

haffde nest for oss, oc at lian maa giifFue Quittan-

zer paa dctt som band vppebær. Att saa i Sand-

hett er, vidtne vii mett vort Signett neden for dette

vort obne BrefF. Giifuidt i Maribo, Odensdagen

nest for Sancti Joannis Baptiste Dag, Anno Domini

MDXXX septimo.”

(Uden paa: Bisp Wincensius).

Heraf maa man formode, at den sidste Biskop for

Gronland, der levede i vort Norden, har tilbragt sine

sidste Dage paa Lolland.

Om Paven senere har forundt nogen Geistlig en saadan

Titel uin partibus infidelium”, er os ubekjendt, men curieust

er det at læse i den ellers for sin Tid særdeles kyndige Johan

Hiibners Staats-Zeitungs- und Conversations-Lcxicon, Hamb.

1713, S. 633, at Staden Garde i Gronland da havde en Biskop.
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ANHANG.
1 .

Efter Biskop Yincentius er ingen catholsk Geistlig ble-

ven udnævnt i den Egenskab for Gronland. Y ed det Oven-

anførte er det blevet fuldkommen oplyst, at han, her i

Danmark, har overlevet Reformationen; i denne aandelige

Revolutions Storme havde Regeringen andet at tænke paa

end Gjenopdagelsen af Polarhavets Lande. Da Reformatio-

nen var bleven heldig bragt til Ende, gjenerindrede Chri-

stian den 3die sig den forsvundne Colonie
;

lian hævede

Forbudet mod Seiladsen paa Gronland ,
og sendte Skibe

ud for at opsøge det, men forgjeves 1
. Frederik den An-

den fortsatte Faderens Bestræbelser, vistnok ikke uden Med-

følelse for dets haarde Skjæbne, endskjont han og formo-

dentlig hans Heste (endog islandske) Samtidige vare af den

Mening, at dets Befolkning var vedligeholdt, omtrent i de

gamle Samfundsforhold, med Undtagelse af den Kongelige

Magts og af det overordnede Hierarchies Paavirkning. Ryg-

tet om Zeniernes Reiser og Foretagender i Gronland, Ga-

bots, Frobishers, Davis’s og lieres Opdagelser i de nordiske

Farvande maatte vistnok vække vor Regjerings Opmærk-

somhed, for ei at gaac glip af saadanne Landes Herre-

domme, der med Rette, fra gammel Tid af, tilhorte den.

Frederik den 2den var saaledes alvorlig betænkt paa Grøn-

lands Gjenerhvervclse for den dansk-norske Krone. Af de

ved ham i den Henseende foranstaltede trende Opdagelses-

reiser har den første i nyere Tider været ganske ubekjendt,

og vi vide heller ikke noget mere derom, end hvad det

Document, som vi nu komme til at meddele, indeholder.

Det bestaaer i en original Membran, som forvares i det

Kongelige Danske Cancellies Archiv, og er egentlig en

J

) Delle an flires af Granlis Indberetninger til hans Undcrsøgelses-

reisc S. 8. Hermed stemmer Angivelsen i Lyscliandcrs Grønlands

Krønike, som kun støtter sig til Ordene
:
uDog vil man sige”.
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Kongelig Proclamation, skreven paa Islandsk, som de gamle

Colonisters Sprog, dog blandet med saa mange nye og til-

deels danske Ord og Udtryk
,

at det vel vilde have faldet

deres Efterkommere meget vanskeligt at forstaae, om de

end indtil den Tid (hvilket neppe er sandsynligt) havde

vedligeholdt Modersmaalet. I dvrigt erfare vi deraf, at Pro-

clamationen
,
udgiven af Kong Frederik den 2den paa Kjø-

benhavns Slot, den 12te April 1568, var bestemt til at over-

bringes til Grønland med Kongens Skibshovidsmand (Capi-

tain) K ristiern Olborg (eller Aalborg) 1

,
som forte et Skib,

lastet med Gods, der skulde deles mellem Landets Indbyg-

gere paa bedste Maade, da Kongen havde erfaret at der

fordum var bleven oprettet en Overeenskomst mellem Nor-

ges Konge og Grønlænderne, at der fra Norge hvert Aar

skulde afsendes to Skibe til Grønland med de for Indbyg-

gerne nødvendige Varer, hvilket dog i lang Tid ikke havde

kunnet skee formedelst ondt Veirlig, Tidernes Vanskelig-

hed og andre Forhold; i øvrigt opfordres Grønlænderne til

at underkaste sig Kongens Herredømme, hvorimod han paa

bedste Maade skulde sørge for deres aandelige og legem-

lige Velfærd. Vi indrykke her det hele aabne Brev (der

synes at være nedskrevet efter den første Islandske Over-

sætters uigjennemscete Concept) efter Langebeks i Geheime-
Archivet forvarede egenhændige Afskrift, da det indeholder

hin høist mærkelige Efterretning om Grønlands Forsynings-

maade i den gamle Colonies sidste Tid, uden at den fra

nogen anden Kilde har kunnet blive os bekjendt. — At

I <lct næst foreganen de Efteraar 1507 havde han, som da forte

Orlogsskibet ^Bjørnen,” opbragt 2 skotske armerede Pinkcr, an forte

af den berygtede Bothwcll (gift med Dronning Marie Stuart
, kaldet

• •

Hertug af Orkcnbcrnc og Shetland), som med dem havde drevet Sø-

røveri, til Bergen i Norge. I det Forhør, som optoges i den An-
ledning, og som forvares i Geheirae-Archivct, kaldes han Christian

01horri
ig j i Absalon Pedersøns Dagbog s. A. Hovidsmand paa Kon-

gens Skib David (Suhms Saml.' 2 B. 2 H. S. 101, 111).
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Jacob Aalborg virkelig er afseilet til Gronland med det i

Proclamationen ommeldte Kongelige Skib maa vel antages

for sikkert, men han, eller det maa dog være kommet til-

bage med uforrettet Sag, — og Proclamationen henlagt i

Archivet for mulig at afbenyttes ved et nyt Forsdg. Vi

bemærke her foreldbig (efter de i Geheimé-Archivet beva-

rede Brevskaber) at Frederik den 2den i Aaret 1579 for-

anstaltede ikke mindre end 3 Skibes Afsendelse til Gronland,

af hvilke eet var kongeligt, anfort af uSchibs-Capitin Jacob

Aldaw” men de tvende andre havde Magnus Heineson,

Borger i Bergen
,

lovet at udruste paa egen Bekostning og

Eventyr, mod Lofte om Kongelig Belonning, hvis han var

saa heldig at opdage Landet og bringe visse Efterretninger

derfra. I dvrigt have vi overdraget Bearbeidelsen af de til

Gronlands Gjenopdagelse i nyere Tider foretagne Expedi-

tioners og Keisers Historie til Dr. Pingel, som selv af

Erfaring kjender Gronland
,

og folgelig bedre er i Stand til

at udfore et saadant Arbeide.

Vi ansee det ikke for usandsynligt at den islandske

Laugmand Orm Sturlesiin, som var i stor Gunst hos Fre-

derik den 2den, og i Vinteren 1567—68 opholdt sig i Kjo-

benhavn, har givet Kongen nogen Underretning om det

gamle Gronland, samt raadt til Expeditionens Foretagelse;

han har da mulig tillige forst alTattet den islandske Over-

sættelse af Proclamationen.

YVier Fridreck [f>an annami 1 med gudzs nåde2

Danmarckis3

,
Noregx, [Vendizs og Gottis4 kongvr,

Hertvgi vtti Slezvick, Hollzstinn, Stormarin og Det-

merskin, greifi vtti Oldinborg ogDelmenhorst, lieill-

sar yder avllum klerckvm, lærdvm mavnnvm og

leickmavnum, somuleidis logmonvm, fovittum og

skulde være usÅ annar”. — 2
) rettere unad”. — 3

) rettere
<ÉDan-

merkur”. — 4
) Skulde hedde „Vinda og Gauta”.
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biifalningsmonnum og avllam voruin trvlegvm vn-

dergiefnvm heggnvm 1 og bienvrvm, hvorium epter

sinnc stiett
2 og biifalningv, sem ather3 bygia og

bva vpp aa vortt land Grænland, ævenliga med
gvdi og vori nadi. Kvnigt yder avllum giorandi

med ast, ellzskv oc kiærleicka, er vier til ydar

hofum eptter Jhesu kristi bodann og vorvm villia,

atli sæcker k>ess atli ader nefnd Grænland fra vo-

rvm fyrsta forfedrvm og framlidnvm4 kongana tid

alla tima hefer leigitt og veret Noregx krvnvna*

loglig eingn6 og land, svo og hafa £er siallfer med

kienzst vora forfedra og rietta Noregx kononga

sina rietta yfervalldzmon 7 vera, og sidan at vier

vorum komner till vorar kongligrar rickissins stior-

nar formerttvm vier i sanleicka atli bar skylldi

vera giordvr nockur [sattmalli og skilldagi
8 vppaa

begia sidv, ath fra Norie9
lil Grænlandzs skylldi

sigla tvo skip livorlt ar [hier fra Norie til Græn-

landzs10
,
og færa hangat alla goda nyttsamlega vorv

sem landinv og allmaga væri til bestå, hvatt sodan

velgiorningar med allri konglig renttv og riettlieitt
11

ath vier hofvm nv feingitt ath vitta att her
12

helir

veritt forsomat fir sockvm33 vcdrana og timana, svo

og annara stora forfalla nv vm tima liefir veritt

l

) Un (lersa atter, Vasaller. — 2
) Stand. — s

) er maaske forkvaklet

fra „at par”. — 4
) Skulde maaske være (I Genit), „framlidnra” (eller

„framlidinna”). — 5
) rettere ukriinunnar” (KronensL — °) fcilskrcvet

for «cign”, Eicndoin. — 7
) fcilskrcvet for <tmenn”. — 8

)
Overccns-

komst og Betingelse. — °) rettere „Norcgi”. — ,0
) fra £ burde ud-

gaac. — n
) det danske

<tReUighed”.
— 12

)
det danske „der” —

13
) rettere „sbkum”.
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forsomat, Dr margar vorar stornaudsyniar og kong-

ligt embæte
,

livar med atli vier alf gudzs forsia

villium nv leggia yder alltid ed bestå til, svo at

vier skullvm nv skoda sama lanzs og feira sem

vpp aa landit bva og bar villia riett gvdzs vpp

rietta, og giora bar slicka skickann sem landinv

og inbyggirvm skal til nyttsemdar verda og ganzs 1

styrks og goda. Sockvm bess bofvm vier nv til

skickat vorum 2
ellskuligan skipsliofudzman Kristern

Olborg, som med betta vortt skip at
3 vpp at sæc-

kia bær liafner i Grænlandi sem at i morg ar hafa

verit okvnar

4

,
og bvi liofum vier bonvm biifallat,

at han skylldi sama gozsi, er han vpp aa skipit

liefir, per3
skal han ydar i millum til ennzs bestå

hallda vpp aa vora veggna, hier med ydarG
til at

bioda, lofa oc til seiia allt, hver7 einum herra og

kongi bier med log, skili og riett sinum vnder

giefnum bænorvm at veitta og giora, epter gudis

orda skickann sem oss ber att veitta i gvdz riett-

lætti og riettviise lagana, ollum bcim, er bar villia

epterfyllgia og beira velferd, gangn8 og biiskermelse9

,

og vpp aa b^ at han svo mickit bettra kann og

epter vorum nadar villia at slick vor biifallning10

kvnne med ydar vtt at riettast, og pier villit hon-

um bar til trva epter vori skipan og biifallningv,

svo og, med voru fromvstv og vittrvstu manna

skal være ugagns
,? (Gavn, Nytte). — 2

) fcilskrevct for avorn
77

3
) er vel urigtig sat istedcnfor ,,a”

,
bor, skal. — 4

)
ubekjendt. —

5
) feilskrcvet for ,,J)vi

,?
, det — 6

) f. for „ydur”
,

eder. — 7
) f. for

nbvert
,?

eller „bvat*
7
.
— 8

) f. for ,,^a{»n”, Ga\n. — °) et nyt dansk

Grd. — 10
) ligeledes.
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bestv radi, [til trvat1
og* giefit honum {>etta vortt

oppit bref med sier, bvar fir at vier bidivm ydvr

nv alla, i sier bvorivm stad og biifallningv, at

hvors er ban verdar ydar tilseiiandi vppaa vora

veggna at bier sievtt hann styrckiandi vorunr fyr

greindan skips hofvozman, i slick vor erindi [til

trvat
3

,
oc giefit honum at vitta hvatt ydar og lan-

dinv er til enzs bestå, og sockvm bcss liofvm vier

hann nv sentt til ydar, sva at han skal vitta og

sia ydartt ed bestå. J)vi bidium ver ydar4 og bio-

dum, at bier skullut honum vera fyllgiandi og svo

styrckiandi livatt ban kan ydar til at seiia vora

vegna, og nær ver favm sanarliga att vitta vm
landzsins navdsyniar, og ydar i svo matta, at bier

villit vizsa oss ydra trv og æro eptir bui sem ydar

forelldrar bafa giort og bier oss skylldvgar5
ervtt

oss at veitta, villivm vier bier eptir ydvr hialp oc

styrck veitta
6
,

livatt bier med bul'fitt
7 og senda ydar

bat sem ydar ma til goda verda. Svo og villium

vier ydar hallda og hallda latta i allan matta med
gvds log og riettheitt sem at vori nad og [lierra

konglig8 Maistat, bier
9

at giora, og livatt liellzst

blydne bier villitt
10

oss ydar riettum yfirmanni

veitta, eptir gudzs sldpan, og ydar forfedra11 bafa

giort, skal ydar 12
ecki verda til skada eder angvrs,

J

) an betroet. — 2
) f* for „vom”, — 3

) Skal vel her betyde be-

troet, befuldinflPgtiget. — 4
) f. for „ydur”. — :>

) f. for ,j$kylduger”.

— °) (for „vella”) yde. — 7
) behover. — y

) skulde rnnaske hedde

„hcrralcdngUgri”. — !)

) f. for „ber”
,

bor. — 10
) f. for „vlljit’

?
.
—

n
) f. for „forfedrar” (eller rettere „forfedur”). — 12

) rettere „ydur”.
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en fast meir i framtidinne skal ydar 1 koma til an-

ligrar
2 og licbamligrar bcttrvnar. Og villivm vier

til bioda ydar vora kongliga vernd, nad, ast og

kiærleicka, sem einn goder og nadvger lierra og

konge ber at veitta, med log, skili og riett sinvm

vndergiefnvm peggnvm. Og til sanleicka bier vm,

giefitt vppa vortt slott Keypenbafn, pan tolfta dag

Aprilis ar M. D. sextier og VIII. Vnder vortt

Signett.

Fridericb.

(Sigillum ex cera rubra adpendet, sed læsum).

2.

Norges Konge Erik Magnus (ogsaa kaldet Præstehader)

sluttede Aar 1297 et vigtigt Forlig mellem Erkebiskop Jo-

rund af Nidaros og Chorbrodrene eller Kannikerne samme-
steds, i Anledning af foregaaende langvarige Tvistigheder.

1 det fblgende Aar blev en saakaldet authentisk Forklaring

derover, eller vel rettere en udforligerc clausuleret Fornyelse

deraf, fort i Pennen og bekræftet af begge Parter med til-

tagne Vitterlighedsvidner. Den fbrste Artikel af denne Con-
vention angaaer Besættelsen af Gronlands Bispedomme m.tl.,

hvorved det bestemmes at den kunde skee (af Erkebiskop-
pen) med Kannikernes Raad og Samtykke. Vi meddele da
det væsentlig hertil horende af det omhandlede Aktstykke

efter dets Original paa Pergament, i Arne Magnusscns Di-

plomsamling, bekjendtgjort ved Trykken i Thorkelins Di-

plomatarium Arnæmagnæanum, T. II, p. 193—196.

l

) rettere „ydur’\ 2
) f. for „andligrar”.
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I nafne guds amen. J)at se allum mannum
kunniglit at f>a er lidit uar fra burd vårs lierra

Jhu xpi Jbushundrat vætra CC vætra XC vætra oc

VII vætur, var f>essi utskyring gor Jons vaku af-

tan i Tautru, um sattargærd \rd sem virduliglir

lierra Eirikr Magnus med guds miskun Noræglis

konvngr gerdi millim andlighs fadur oc virduligs

lierra Jorundar erkebiscops oc korsbrodra i Nida-

rose, i fyrra sumar, med hvarstueggia £>eirra sam-

f>yct oc godom vilia, oc onaudgun bæde ba oc

nu sem lier fylghcr. Fyrst at korsbrodur skulo

veita lierra Erkibiscopi alla virding, lydni oc eftir-

læti sua sem skylda beirra er til oc hæilagrar

kyrldu logli vatta, en ban skal vera peim milldr

fader, beill oc goduiliugr, soma ba oc soma lata i

allum lutum, scolo korsbroder hafa med ercbibi-

scopi rad oc sambygt i kosningum oc forrædom

biscopa til Islandz, Gronalandz, Færoyia oc SuSr-

oyia oc i confirmacionibus annara biscopa i rikinu,

abota, abbadisa oc priora um erkibiscopsdomet. . .

.

Uar bessi sættargærd gor a \mi are oc beim

degbi oc stad sem fyr seghir, nerværandom vird-

uligbom lierra Eiriki Magnusi medr guds miskun

Noreghs konungi, lierra Biarna Erlingssyni i Biark-

oy, lierra Joni Rogn validssyni oc lierra Barde

kanzeler, oc til sanz vitnisburdar setto bessir herrar

sin insigli firer b^tta bref, med insiglum lierra er-

cliibiscops oc capituli
,

oc voru gord b 1™ bref,

hefir eitt lierra konungrin annat lierra erchibiscop,

bridia korsbrodr til varigdar.
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I Guds Navn Amen. Det være vitterligt for

alleMænd, at da et tusinde tohundrede og lialvfemte-

sindstyve og syv Vintre vare forlobne fra vor Herre

Jesu Cliristi Fodsel, blev denne Forklaring gjort

Dagen for Sanct Hanses Vigilie, i Totra1

,
over det

Forlig som hoiværdige Herre Erik Magnus2
,
af Guds

JVhskund Norges Konge, gjorde mellem aandelig

Fader og Hoiværdig Herre, Erkebiskop Jorund og

Cliorbrodrene i Nidaros, i Fjor Sommer, med begge

Parters Samtykke og gode ViJlie, samt uden Tvang,

baade da og nu, som her folger. Forst at Clior-

brodrene skulle vise Herr Erkebiskoppen al Ærbo-

dighed, Lydighed og Eftergivenhed, soin de ere for-

pligtede til og den hellige Kirkes Love vise, men
han skal være dem en mild Fader, oprigtig og vel-

villig, ære dem og lade dem ære i alle Ting. Clior-

brodrene skulle, tillige med Erkebiskoppen, deeltage

med Raad og Samtykke i Valg og Beskikkelse af

Biskopper for Island, Gronland, Færo og Syder-

oerne3

,
samt i Confirmation af andre Biskopper i Riget,

Abbeder, Abbedisser og Priorer i Erkebispedommet. ..

Dette Forlig blev giort i det Aar og paa den

Dag og Sted som ovenanfort, i Nærværelse af Hoivær-

dige Herre, Erik Magnus, af Guds Misk und Norges

Konge, HerrBjarneErlingson til Biarko,Herr Jon Rogn-

valdsonogHerrBaardCanzler, og til sandfærdigt Vid-

nesbyrd herom satte disse Herrer deres Indsegl for dette

Brev, med Herr Erkebiskoppens og Capitlets Ind-

segl, — og bleve trende Breve affattede; et behol-

der Herre Kongen, andet Herr Erkebiskoppen, det

fredfe Cliorbrodrene, for Forsigtighed s Skyld4 .
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Kongens og Bjtfrn Erlingsons Segl vedhængte i hvidt,

men Ganzlerens i gront Vox; — de ovrige manglede.

ANMÆRKNINGER.
••

1
) En O i Trondhjemsfjorden, nu kaldet Tutterden; der

var fordum et Munkekloster, hvor denne Forhandling ri-

meligviis er gaaet for sig.

2
) Tilnavnet Magnus skal Kong Erik (ligesom forhen

den beromte Sverrer) have antaget 1293.

3
) Ellers kaldede Hebrider eller Hebuder, nu „Western

Islands”. See ovenfor S. 82.

4
) Denne Forsigtighed hjalp dog kun lidet, thi kort efter

angave Kannikerne for Paven, at Erkebiskoppen ikke lod dem
tilbyde visse, dem tilkommende Indtægter, og Stridighe-

derne mellem dem vedvarede længe derefter. See herom

Middelalderens islandske Annaler S. 172, 180, 196 (jevn-

ftjrte med Biskop Laurentius’s endnu ikke udgivne Saga) og

Finn Johnsens Hist. ecel. Isl. T. I, p. 448—451. Disse

Stridigheders Fornyelse var dog ikke Kong Eriks Skyld,

thi han afgik ved Doden i Aaret 1299. Hans Broder Her-

tug Hakon arvede Kongedommet, og nodte snart efter, ved

sin Myndighed, Chorbrodrene til at falde til Foie og under-

kaste sig deres Erkebiskop paa vedborlig Maade. De Mis-

fornoiede synes da underhaanden at have henvendt sig med

deres Klager til Paven, som ogsaa i Aaret 1301 afsatte

Erkebiskop Jorund fra hans hdie Embede. Han fik det vel

snart igjen
,
men levede siden fredelig til sin Dod i Aaret

1309. Een af hans ivrigste Modstandere, Kanniken Audun

den Rode, som endog havde bidraget til at forbittre den

syge Erkebiskops sidste Dage, blev af Trondhjems Capitel

1313 valgt til Biskop over Holums Stift paa Island, da det

saaledes atter sees at have gjort dets Rettigheder til Bilan-

denes Bispevalg tilstrækkelig gjeldende.
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XXIX. MIDDELALDERENS GEO-
GRAPHISKE OPTEGNELSER
OM GRØNLAND OG DETS OMGIVELSER.

I) GAMLE KURS-FORSKRIFTER TIL GRØNLAND.

Disse Optegnelser over den rette Ivaas for Seilere til det

forhen af skandinaviske Colonister beboede Grønland, kunde
vel deles i to Classer, norske Celler islandske) og danske

efter det Sprog, hvori de findes optegnede, men dette bliver

dog neppe rigtigst, da de sidste kun vise sig som Over-
sættelse af de forste. De ægte gamle meddele vi her for

sig, tilligemed et Tillæg, der vel kan siges at være et Slags

Blandingsgods, men dog rimeligviis tildeels er bygget paa
gamle norske eller islandske Efterretninger, som nu ikke

mere haves.

De ægte Kildeskrifter ere fornemmelig:

1) Kong Olaf Tryggvesons store Saga forfattet paa Latin

ved GunlaugMunk, tildeels bygget paa Ares og Sæmunds
ældre Skrifter, men oversat og fordget paa Islandsk, ri-

meligviis ved Styrmer Frode; see ovenfor I, 53—57.
Vi nævne dette Værk lier fdrst, da de ældste Efterret-

ninger om vor Gjenstand fuldstændigst meddeles deri.

2) Landndma oprindelig forfattet af Are Frode, fortsat af

Styrmer, Sturla Thordson og Marcus Thordson, (see

ovenfor I, 12—33). Det herefter folgende Stykke er

uden Tvivl oprindelig skrevet for dette Værks Indledning,

da dets væsentlige Indhold gaaer ud paa at vise Islands

Beliggenhed i Verden
,
ved Kursbestemmelse fra 4 af

dets vigtigste Pynter til de, efter Forfatterens Forme-
nhig, nærmest liggende Lande. Her kommer tillige

Gronland, som Islands Colonie, i et Slags særegen Be-
Grynlands historiske Mindesmærker. 3 Bind. (14)
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tragtning, med Hensyn til dets Handels- og Sofarts-

Forbindelse med Norge. Brudstykket af det 1ste Sogu-

brot i Fornmanna-Sdgur Ilte Bind S. 110—112 er sik-

kerlig kun en Udskrift af Landnåma.

3) Hauksbåk
,
en Omarbeidelse af Landnåma ved Laugmand

Hauk Erlendson 0- c. I, 34—47). Denne Forfatter op-

holdt sig tit og længe i Norge, hvorfor han vel havde

en noget nbiere Kundskab om Seiladsen fra dets Ud-

havne m. m. end hans Forgjængere i Landnåmas Be-

arbeidelse, derfor er ogsaa det hertil horende mere ud-

A. a) Fornmanna Sogur^ lla B. bis. 234.

b) Ur upphafi Landnåma.

Sva segja vitrir menn at or Noregi fra Stabi sé

vil dægra sigling i vestr til Horns a austanverbu

Islandi. En fra Snæfollsnesi, bar sem skemst er,

er
1

til Grænlands iv dægra haf i vestr at sigla.

En sva er sagt, ef siglt er or Bjorgyn til Hvarfsins

a Grænlandr, at pa muni siglt vera tylft fyri sunn-

an Island. Fra Reyk janesi a sunnanverbu Islandi

er v dægra haf til Jolduhlaups3 a Irlandi i subr,

[en fra Langanesi å norbanverbu Islandi
4

iv
5 norbr

til Svalbarba i Hafsbotn.

J

) till. L. 2
) i vestr fullt, lige mod Fest, till. C, S; rett i vestr

(af samme Mening) L. 3
) Oldulilaups, S. 4

) fra [
udelader L.

fl

) dægra liaf, till. L; dægra, 5.

ANMÆRKNINGER.
1) Forbjerget Stat eller Stad, det vestligste i Norge, er

den yderste Spidse af Statlandet ved Nordfjordens Udlob

stinden for Sbndmor.

2
) D6gn ( dægf) betyder her et Etmaal eller Tidslobet

af Dag og Nat tilsammen: 24 Timer; see ovenfor 1,162

—

163, 483.
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farligt hos ham; dog synes han at lægge stdrre Vægt
paa den nøjagtige Beskrivelse over Kursen til Gronland

end det vel kan passe med Noticens oprindelige Be-

stemmelse.

Disse vore Meddelelser ere tagne af de hedste Codices,

om hvilke vi ovenfor, paa liere Steder, have givet udforlig

Underretning. Det her tilfaiede Variantmærke L betyder

Landnama (B), & det ovenommeldte Sogubrtit (af en Mem-
bran fra 14de Aarhundrede i den Arnæmagnæanske Sam-
ling 1, e, /3, 4to).

Olaf Tryggvesons Saga , 112te Capitef og

Indledningen til Landnama .

Saa sige kyndige Mænd, at fra Norge fra Stad 1
er

der 7 Dogns2
Seilads til Horn 3 paa Islands Ostkyst,

men fra Sneefjeldsnæs, livor Veien er kortest til

Gronland4
,
er der, over Havet, 4 Dages Seilads mod

Vesten. Man siger og, at naar man farer fra Ber-

gen til Hvarfet5 paa Gronland, man da maa seile

12 Mile sonden for Island. Fra Reikjanæsset6
i det

sydlige Island er der 5 Dogns Hav til Jolduhlaup7

paa Irland mod Syd, men fra Langenæs8
i det nord-

lige Island er der 4 Dogns Seilads Nord paa til

Svalbarde9
i Havbugten 30

.

'0 Et Forbjerg ogsaa kaldes Eystrahorn eller Østcr-Horn,

Islands sydostligste Spidse. Vester-Horn er derimod den

nordvestligste, det yderste Punkt af de saakaldte Horn-
strande (Hornstrandir).

4
) Jfr. ovenfor I, 140, 146.

6
) Bimeligviis enten Statcnhuk eller Cap Farvel. See

herom de geographiske Undersogelser, hvormed nærværende
^ærk sluttes.

(14/*)
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(i

) Islands sydligste Spidse, see ellers herovenfor II, 140,

143—44.

**) Efter Petersens Mening er Joldu- eller Olduhlaup

(Bolgernes Brydning) en Oversættelse af Lough swilly,
Be-

nævnelsen paa en stor Bugt ved Cap Malin, den nordligste

Spidse af Irland. x

8
) Islands nordostligste Spidse.

y
) d. e. den kolde eller for Blæst udsatte Kyst, en Deel

af det nordostlige Gronland.

10
) Hafsbotn betyder en Bugt som skjærer sig fra Ha-

vet ind i Fastlandet; de gamle Islændere have rimeligviis

haft nogen Underretning om den store Bugt, hvortil Sco-

B. Hauksbok.

Svå segja vitrir menn, at or Noregi fra Stafei

se yii dægra sigling til Horns a austanverbu Is-

landi; en fra Snjofjallsnesi nu dægra siglmg til

Hvarfs å Grænalandi. Af Hernum1 af Noregi skal

sigla jamnan i vestr til Hvarfs a Grænlandi; ok er

Ixi siglt fyri norban Hjaltland, svå at kvi at eins

sé kat at allgofe sé sjovar syn; en fyri sunnan Fær-

eyjar, svå at sjor er i mibjum hlibum; en svå fyri

sunnan Island, ab k§ir hafa af fugl ok hval. Frå

Reykjanesi å sunnanverbu Islandi er m dægra liaf

til Jolldulaups
2

å lrlandi i subr, en frå Långanesi

å norbanverbu Islandi er mi dægra haf til Sval-

harba norbr i Hafsbotn3

;
[en dægrsigling er til ubygba

å Grænalandi or Kolbeinsey i norbr4.

Varianter af forskjclligc Codices af Landnama, efter deres

Betegnelser i den nye nu forberedte Udgave: Husnuin, E, Aa, C,

I(2j Husum, A, b, c/, c$ Ilusunum, Sk, K. Rimeligviis burde her

læses Husum o.s.v., hvis Bergens Stad meenles ved denne Be-

nævnelse. 2
) Olduhlaups, E,Af. 3

) Hafsbotna, Abc, Kl, 2. pessii-

hafsbotnar crd fyrir austan Greipar å Grænlandi ok eru aldre isa-

l

i
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resbys Sund danner lndlobet, men de have antaget Af-

standen for nærmere end den virkelig var. Dog synes an-

dre Benævnelser og Efterretninger at vise at de, efter Ares

Tid, virkelig have haft storre Kundskab om hine fjerne

nordostlige Egne. Man har fordum undertiden kaldt dem

Tidllabotnar
,

Troldenes Havbugter, af deres eskimoiske

Indbyggere, som man ansaae for Trolde eller Troldenes

Afkom; jfr. ovenfor II, 108, 203—207. At vor Forfatter

har forestilt sig Svalbarde i visse Maader som beboet, synes

at fremlyse deraf, at den her adskilles fra (eller sættes i

et Slags Modsætning til) Ubygderne i Gronland.

Af llauksbogen.

Saa sige kyndige Mænd at fra Norge, fra Stad, er

der 7 Dogns Seilads til Horn paa Islands Ostkyst,
%

men fra Sneefjeldsnes 4 Dogns Seilads til Hvarf paa

Gronland. Af Hernum 1
i Norge skal man seile lige

mod Vest til Hvarf paa Gronland; og da seiler man
norden for Hetland, dog saaledes at man netop kan

det, fordi at man har klar Udsigt over Havet, men
sonden for Færoerne, saa at man over Soen kun

seer Fjeldenes halve Hoide, men saaledes sonden

for Island, at dets Sofugle og Hvalfiske lade sig see.

Fra Reikenæs paa Islands Sydkyst er der 3 Dogns

Hav (Seilads) til Joldulaup paa Irland mod Sonden,

men fra Langchæs paa Islands Nordkyst er der 4

Dogns Hav til Svalbarde nordpaa i Havbugten,

men et Dogns Seilads er der til GrOnlands Ubygder

fra Kolbeinso" mod Norden.

lausir, d. c. Disse Havbugter cre osten for Grctpar paa Gron-

land og cre aldrig frie for lis
,
A/, Sk. -1

)
Fra [ mangler, som

ovenfor kan sccs , i den ældste Dcarbcidclsc af Landndma, men
det tillægges ligeledes af C,Af.
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ANMÆRKNINGER.
*) Ilcniar (ogsaa kaldet Herdia, Hern og Herna) er

vistnok den nuværende Herd, tre Mile fra Bergen i Norge,

hvorfra Islandsfarere og GrOnlandsfarere forhen have pleiet

at afgaae.

2
) Kolbeinsd er en lille ubeboet Oe, kaldet i Sokortene

Mevenklint; den ligger 12 Mile nordenfor Grimso (Grimsey),
•• *

altsaa henved 18 Mile nordenfor Ofjords Syssel i Island.

Som et Slags Corollarier til de nysanfdrte ældgamle Kurs-

forskrifter, tilfdie vi andre islandske, som vel ere nyere, da

de, som det synes, tildeels ere byggede paa gamle Efter-

retninger, som nu ikke mere haves, endskjondt de mulig

for en Deel af Oversætteren ere bievne misforstaaede eller

ufuldstændig extraherede. De haves i en Copiebog (i den

Arnæmagnæanske Samling 266 Fol.), fort i sin Tid af Gissur

Einarsdn, den første evangeliske Biskop over Skalholts

Stift fra 1541 til 1548. Disse Notater findes paa forskjel-

lige Steder i Bogen, nemlig A) S. 154: u|)etta er rdttur

akos til Grænlands sem vorir for(v)erarar i sinum bokum

t
hafa uppskrifab: In primis frå Stabzmula rétt (full)komib

<t
vestr, og svo fær (ferr) J)u rétt upp å Yatznes å Græn-

Jandi, og })ar er straumur minnstur og l>ar er hann fri

afyrir dllum svelg og hvalgrindum, ])vi ])eir eru upp å

<4
norbursibu.

J>å skal hann hafa tvo parta hafs til Yrlands ok

hinn ])rifeja part til Islands . . . Ef J)ab er svo ab vebrib er

aklårt og gdb sjåfarsyn, kosinn rétt i vestur, svo sér Snæ-

t4
fellsjdkul i noraust frå Islandi og Hvftserk å Grænlandi i

^norvest” d. e. aDette er ret Kaas til Grdnland, eftersom

vore Forgængere have optegnet i deres Bøger'’ In primis

fra Stabzmule ^StåSarmiHe
,

Stads-Klinten) 1 fuldkommen

lige mod Vest, da du styrer lige mod Vatnsnæs 2
i Gron-

*) Vi erindre ikke at have scet dette uden Tvivl gamle Navn for

Forbjergets yderstc Pynt saaledes skrevet. — 2
) Er dette vel fcil-

skrevet for Hvarfsnæs? Skulde der have været en Indso eller sær-

deles godt Vand som kunde berettige Stedet til et saadant Navn?
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land; der er Strommen mindst og der er man fri for alle

Svælg (Malstrbmme) og Hvalgrinder, thi de ligge paa Nord-

siden 1
. Derfra er Seiladsen over Havet dobbelt saa lang

til Irland som til Island-. Er Veiret klart og Udsigten over

Havet god, med Kursen lige mod Vest, seer man [paa

Reisen] fra (?) Island Sneefjelds Jokel i Nordost og Hvid-

serk paa Gronland mod Nordvest” 3
. Den sidstanfOrte Periode

er vistnok noget forvirret eller revet ud af sin Sammen-

hæng. B) S. 161 o. f. i et meget blandet Sprog, som sy-

nes at robe fremmed (mest nederlandsk) Oprindelse. Dets

Kursforskrifter angaae kun (Shetland) Færoerne og Island,

men det er mærkeligt, at Herla (uden for Bergen) strax i

Begyndelsen nævnes som Udgangspunktet uAf Herlu til

Hjaltlands vestvart” o. s. v., hvorved det bekræftes at denne

O eller Udhavn er den samme som de Gamles Hernar

o. s. v., hvilket nogle have antaget for Hæroerne (nu HerrO)

udenfor Sundmor, jfr. ofr. S. 212 C) Den af os nysanfOrte

gamle Kursforskrift af Landnama o. s. v. D) Denne korte

Notice: aHafa vitrir menn sagt at sufevestr skal sigla til

tt
Nyalands undir [unden] Krysuvikur bergi”; d. e. uKyndige

Mænd have sagt at man skal seile i SV. til Nyaland [New-

foundland] fra Krisevigs Klippefjeld”. Denne Klint ligger kort

ostenfor Reikenæs; — Udtrykkene vise at Efterretningen

er gammel, og dette er da saa meget mærkeligere som

den i Virkeligheden er rigtig, da det allerede (i Antiqvit.

Amcric. S. 259—60, 262—63, 451—52) er oplyst at Nya-

land er identisk med Novfoundland.

De nyere danske Oversættelser af de gamle norske

Kurs forskrifter skulle, hernedenfor, nærmere omhandles paa

vedkommende Steder.

D Det cr rimeligt at Puisortok (rn- fl,) menes lier. — 2
) Fra

Cup Farvel vilde denne Regning ikke \ære meget feilagtig. Fn Re-

miniscens om Fortidens Fart eller Handel mellem Island og Gronland

synes at ligge i denne Notice. — 3
) Hvis Nordvest ikke lier er feil-

skrevet for Sydvest, — inaa vel Blaascrk, der ofte er bleven forvexlet

med Hvidscrk, menes bcr$ jfr. ovenfor I, 176, 186, 204.
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2) UDDRAG AF EN GAMMEL KORTFATTET
JORDBESKRIVELSE.

I en Kapsel, som findes i den Arnæmagnæanske Haand-

skriftsamling under Nr. 736 i 4to, finde vi, iblandt forskjel-

lige Membran -Fragmenter, tvende hele, efter Indholdet

sammenhængende Blade, der synes at være skrevne mod
Slutningen af det 13de Aarhundrede. Den forste Side inde-

holder en Grundtegning af Jerusalem, og den 2den denne

hellige Stads Beskrivelse; de ere udgivne i Werlaufls

„Symbolæ ad Geographiam medii ævi, ex monumentis Is-

landicis (Hafniæ 1821, 4to). Paa den 3die findes den her-

omhandlede kortfattede Jordbeskrivelse. Den er fremstilt

i Steentryk i Bafns Antiquitates Americanæ Tab. Vil

samt aftrykt med Indledning (S. 278—79) og Anmærk-

ninger S. 283—89 i samme Værk. Paa hine Pergaments-

blades 4de Side sees 2de Figurer af Verdenssystemet, af

Fyri norban Saxland er Danmork. [i gegnum
Danmork gengr s jor i Austrveg. Svi'kjob liggr fyrir

austan Danmork, en Noregr fyri norban 1
. Fyri

norban Noreg er Finnmork. f)aban vikr land i til

landnor^rs [ok sva til austrs
2

,
abr komi til Bjarma-

lands. [f)at er scattgilt undir Garba konung3
. Fra

Bjarmalandi ganga lond [til dbygba4
of 5

norbrætt,

[allt til £>ess
G
er Grænland tekr vib. [Fra Græna-

landi i subr7 liggr Helluland, J>a Markland; Fa^an

er eigi langt til Vinlands, [er siimir menn ætla at

gangi af Affrica. England oc Scotland ey ein3
ero,

oc er Do sitt livort konungriki. Irland er ev
V t/

mikil. Island er oc ey mikil i norbr fra Irlandi.

en austr af Norcgi er Riizaland, og norSr pa8an Tartaranlci,

men oster for Norge ligger Russernes Land og derfra imod

Norden Tartarerncs Rige, R. — 2
) fra [ udelades i B. — 3

)
Li-
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hvilke den forste viser Planeternes Baner, den anden der-

imod er et Planiglobium, som udmærker sig derved, at det

fremstiller den beboede Jord i fire Hoveddele, nemlig: for-

uden de tre som vare de Gamle bekjendte, den 4de, under

Navn af Synnri bygd (besynderlig nok i Betydningen ganske
svarende til det 18de Aarhundredes Australien) , men Fi-

guren synes lier, efter vore Begreber, ikke alene at antyde

denne A erdensdeel, men ogsaa hele Sydamerika. See 1. c.

S. 279.

Ft andet, i visse Henseender noget udforligere Brud-
stykke af Middelalderens nordiske Geopraphie findes i sam-
me Haandskriftsamling under Nr. 764, a. Heraf meddele
vi adskillige Varianter, og betegne dem med B.

Af disse Fragmenter anfore vi her kun det, som an-

gaacr vort Norden, samt Gronland og andre Strækninger
af det egentlige Amerika.

Norden for Saxland1
ligger Danmark. Igjennem

Danmark falder Havet ind i Ostersoen2
. Sverrio-O

ligger osten for Danmark, men Norge norden for.

Norden for Norge er Finmarken
;
derfra dreier Lan-

det sig mod Nordost og saa til Osten, inden man
kommer til Bjarmeland3

,
som er skatskyldigt under

Garderiges4 Konge. Fra Bjarmeland gaae Lande
til Ubygderne imod Nord5

,
til Grændserne af Gron-

land. Fra Gronland ligger mod Syd Helluland, der-

næst Markland; derfra er ikke langt til Vinland,

som nogle troe gaaer ud fra Afrika. England og
og Skotland ere een stor O, og dog er hvert Land
for sig et Kongerige. Irland er en stor O. Island

gclcdcs. — 4
) fra [ oby«3, ubeboede (Lande) B. — 5

) Rettet

efter B fra ab, som rimcligviis kun er en Skriverfeil , maaskee
for at, (mod c/, c. Nordkanten). — G

) fra
[ unz, indtil B.

—
T
) su8r fra Grænlandi, B .

— *) rcttct
f (
fra A) for er.

i
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f)essi lond oli eru i J>eim luta lieims er Eoropa er

kallafer
1
.

ANMÆRKNINGER.
Den nordligste Deel af Tydskland.

Nemlig gjennem Oresund, hvis ostlige Kyster da til-

horte Danmark.
3
) Permien ;

see ovenfor.

4
) Det Russiske Rige.

5
) Her menes vel enten Spitzbergen, Nova Zembla o. s. v.

som endog tildeels i de nyeste Tider af Britterne regnes

til Gronland eller ogsaa Siberiens nordostligste Kyster som

udstrække sig imod det amerikanske Fastland, men ad-

3) UDDRAG AF EN ANDEN UDFORLIGERE
GEOGRAPHIE FRA MIDDELALDEREN.

En Pergamentsbog haves blandt Arne Magnussens Ma-

nuscripter under Nr. 192 i 8vo, formodentlig skrevet mod

Slutningen af det 14de Aarhundrede, hvori den ommeldte

geographiske Tractat indeholdes. Forsaavidt den angaaer

Europa, er den udgiven af WerlaufT i hans ovennævnte Skrift.

Dertil er i Haandskriftet knyttet en Angivelse af et Slags

Reiseroute til det hellige Land (hvortil Pillegrimsreiser i

Middelalderen vare meget hyppige), hvor det synes at for-

udsættes at man saaledes forst maatte reise soveis fra Is-

land til Norge og derfra til Aalborg i Jylland, som Udgangs-

punkt for den store Landreise. Slutningen bemærker at

alle disse Optegnelser ere bievne fdrte i Pennen, som dic-

terede af den i sin Tid beromte lærde Abbed Nicolaus,

see Ant. Americ. S. 279—80, hvor det oplyses at tvende

Abbeder af dette Navn levede i Island i det 12te Aarhun-

J
) fra [ Liand er ey ein inikil; lion er norfcust i kristn! , svå at

mcnn \iti; d. e. Island cr cn stor 0e$ den ligger nordligst i

Kristenheden, forsaavidt det cr Folk bekjendt, li.
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er ogsaa en stor O norden for Irland. Alle disse

Lande ere i den Verdensdeel, som kaldes Europa6
.

skilles fra dette yed Beringsstrædet, som ikke har været

yor Forfatter bekjendt. Havet mellem Gronland og den

yestlige Deel af Bjarmeland har han forestilt sig som en

stor Bugt.

6
) Nu regne de Heste Geographer ikke allene Gronland

men ogsaa Island til Amerika, fra hvilket Geologerne (for-

medelst det ved Islands Naturrevolutioner i Jorden begravne

Planteriges Lighed med det som endnu vegeterer i Nord-
••

amerika o. s. v.) mene at denne store O er bleven losrevet

ved en uhyre. Oversvømmelse, (og mulig tillige en heel

Omvæltning af Kloden) i forhistoriske Tider.

drede nemlig a) Nicolaus Sæmundson, som forestod ThingOre

Kloster (hvis Abbed han allerede var bleven 1153 eller

1154) til sin Dod 1159 og b) Nicolaus Hallbjørns (eller

Bergthors) Son, den første Abbed for Munkethveraa Klo-

ster, indsat 1155, døde 1160. Halfdan Einarsen mener (i

sin Sciagraph. hist. literar. Island.) S. 134, at den først-

nævnte er Forfatter til den heromhandlede Geographie m. m.

;

det er og oplyst af Werlauflf ved Udvikling af forskjellige

indvortes Kriterier, at Skriftet maa være forfattet ved Midten

af det 12te Aarhundrede, og vi kunne heller ikke andet end

antage dette for rigtigt. Den Deel deraf som angaaer Grøn-

land 'og dets Omgivelser meddele vi her (jfr. Ant. Am. S.

290—93) — endskjondt Forfatteren, der bedre kjendte de

andægtige Pillegrimes Reiseroute, ikke synes at have været

vel underrettet om dets Beliggenhed og Omgivelse, eller de

til Vinland gjorte Opdagelsesreisers Historie.
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Næst Danmerk er Svibjob en minni, far1 er

Éyland, fa er Gottland, fa Helsingaland, fa Verm-

aland, fa Kvenlond n, ok ero fau norbr fra

Bjarmalandi. Af Bjarmalandi ganga lond ohygb

of norbrætt, unz vibtekr Grænland. Subr fra

Grænlandi er Helluland, få er Markland; fa er

eigi langt til Vinlands ens gdba, er sumir menn

ætla at gangi af Aftrika
; ok ef sva er, fa er utliaf

innfallanda a milli Vinlands ok Marklands. J)at

er sagt atli J)orfibr karlsefni hjoggi liusasnotrotré,

ok færi siban ath leita Vinlands ens goba, ok kæmi

far er feir ætlubu fat land, ok nabu eigi ath

kanna ok eingum landskostum. Leifr hinn lieppni

fann fyrsti' Vinland, ok fa fann hann kaupmenn

i hafinu illa stadda, ok gaf feim lif meb gubs

miskunn
;
ok liann kom kristni a Grænland, ok

ox far sva ath far var hiskups stoll settr, far er

i Gorbum heitir. Eingland ok Skotland er ein

ey, ok er fo sitt hvert konungsriki. Irland (er)

ey mikil. Island er ok ey mikil i (norbr fra Ir-

landi). J)essi lond ero oli i feim liluta lieims, er

Eyrdpa heitir.

ANMÆRKNINGER.
I Modsætning til det store Sverrig CSv/pjod in mikla),

en Benævnelse som i Middelalderen brugtes for Skythien

overhoved; see f. Ex. Indledningen til Ynglinga Saga eller

Heimskringla.

2
) Her formode vi at Originalen er corrumperet paa en

eller anden Maade (jfr. Var. 2). Kvenerne boede egentlig

omkring den Bothniske Bugt, — men Forfatteren synes at

l

)
rettet for Originalens Jjat,
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Nærmest Danmark er det mindre Sverrig1

,
der

• •

er Oland, saa Gottland (Gulland), saa Helsingeland,

saa Vermeland, saa to Kvenlande, som ligge norden

for Bjarmeland2
. Fra Bjarmeland gaae ubeboede

Lande imod Norden, indtil Gronland begynder3
.

Sonden for Gronland er Helluland4
;
dernæst ligger

Markland; da er der ikke langt til Viinland det Gode,

som nogle troe gaaer ud fra Afrika; og hvis det

forholder sig saa, maa Udhavet lobe ind imellem

Viinland og Markland. Det berettes, at Thorfinn

Karlsefne huggede Træ til en Iiuuspiyder 5

,
og drog

siden at opsoge Viinland det Gode, og kom der,

hvor de troede det Land var, men naaede ikke at

undersøge det, og erholdt ingen af Landets Herlig-

heder6
. Leif den Heldige opdagede forst Viinland,

og da traf han nogle Kjobmænd ilde stædte paa

Havet, og frelste ved Guds Miskundhed deres Liv; og

han indforte Christendommen paa Gronland 7

,
og den

udbredte sig der, saa at en Bispestol blev oprettet

paa det Sted, som hedder Gardar. England og Skot-

land ere een O, og er dog hvert for sig et Kongerige.

Irland er en stor O. Island er ogsaa en stor O norden

for Irland. Disse Lande ere alle i den Verdensdeel,

som hedder Europa.

antage deres Egne (med det svenske Lapmark) for det

ene Kvenland, men det norske Finmark (eller Lapmark)

for det andet; er dette Tilfældet, strækker Finmarken sig

vistnok længere mod Nord end det egentlige Bjarmeland.

3
) See det næstforegaaende Stykke med Anm. 5.

4
) I det 14de og 15de Aarhundrede antoge Islænderne,

at det saakaldte store Helluland udgjorde en Deel af de
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til Gronland stodende Ubygder; — egentlig var det vel

den nuværende Labradors Kyst (see Ant. Americ. S. 419

—

20). Saavel dens sydligste Deel som de Gamles mindre

(og dem forst bekjendte) Helluland (nemlig Newfound-

land) laae sydligere end Gronland. Herfra gaaer Forfatteren

mod Sonden lige til Hoiden af Afrika.

6
) See ovenfor I, 254, 278—80.

c
) Meningen af Ordene

4t
naaede ikke” o. s. v. er vel den,

at Thorfin (ved Skrællingernes eller Eskimoernes) idelige

Overfald hindredes fra ret at undersoge Landet eller sætte

sig i fuldkommen Besiddelse af dets Herligheder.

7
) Jfr. ovenfor I, 206 o. f.

,
222 o. f., 230, 386—88,

11
,
221—34.

8) See ovenfor II, 670, 672, 676, 6S0—86.

4) GRIPLÅ.

Den originale Membran, der forhen har været bekjendt

linder dette Navn
,
besidde vi desværre ikke. Den er kun

bekjendt af Bjorn Johnsens Gronlands Annaler (jfr. ovenfor

I, 79—89), hvor den dog ikke nærmere beskrives. Navnet

betyder noget der er grebet eller sammensanket i stor

Hast. See Ant. Americ. 280—81, hvor det antages i Over-

eensstemmelse med Torfæus og WerlaulT, at dette Skrift

har været meget ældre end Columbus’s Opdagelse af Ame-

rica. Verelius har, da han udgav Ilervarar Saga
,
kjendt og

Beieraland 1

er vib Saxland; hja Saxlandi er Holl-

setuland, £a Danmork
;
igegnum fellr sjor austrvegu;

Svijyob liggr fyrir austan Danmork, Noregr fyrir

norban, Finnmork norbr afNoregi; fa vikr til land-

norbrs og austrs, abr en kemr til Bjarmalands; f>at

er skattgilt undir Garbariki. Fra Bjarmalandi liggja

obygbir norbr allt til fess er Grænland kaliast. En

J

) Bcicrnland, G.
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excerperet Bjorn Johnsens Samlinger, hvorfor vi af denne

Udgave, her tilfoie enkelte ubetydelige Varianter. Vor Text

,
er uddraget af den Arnæmagnæånske Samlings 115 i Svo.

Bjorn Johnsen, som uagtet sine store literaire For-

tjenester ikke havde nydt nogen videnskabelig Opdragelse,

havde den Vane tilfælles med forskjellige af Middelalderens

Afskrivere, at han, naar han meddeelte Oldskrifterne hele,

eller blotte Uddrag af dem, i sine Samlinger (især Gron-

lands Annaler) interpolerede dem med sine egne Anmærk-
ninger og Tillæg, saa at disse undertiden blive vanskelige

at skjelne fra den gamle ægte Text. Saaledes mene vi at

han her har indflettet en Anmærkning i nærværende Stykke,
1

hvorved Griplas Beretning i en vis Henseende modsiges.

Ligesom den af denne Aarsag er bleven indklamret i en

Parenthese og udmærket ved særegen Tryk i Antiquitates

Americanæ (S. 293—94) ,
saa have vi fundet det rigtigst

blot at optage den som en nedenfor Texten optaget inter-

polerende Anmærkning. 1 fivrigt kan det ikke antages for

umuligt at dette Stykke er taget af Hauk Erlendsfins egne

Optegnelser i den tidtommeldte efter ham selv opkaldte

Codex, som fuldstændig har været i Bjorn Johnsens Besid-

delse (eller er saaledes bleven af ham afbenyttet)
,
da den

nævnte Laugmand, som bemærket, længe og gjerne opholdt

sig i Norge, hvortil han ogsaa ved Embedsforretninger og

andre Forholde for en Deel var bunden.

Bayern grændser til Saxen; til Saxen grændser

igjen Holsteen, derpaa kommer Danmark
;
Havet lo-

ber igjennem Østerlandene. Sverrig ligger osten for

Danmark, Norge norden for; Finmarken nord fra

Norge; dernæst dreier Landet af mod Nordost og Ost,

indtil man kommer til Bjarmeland
;
dette Land er skat-

skyldigt under Garderige. Fra Bjarmeland ligge Ubyg-

der lige nord til det Land, som kaldes Gronland. Men
U| .

'

:
V- \ ‘

- s*-/'
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bolnar ganga far fyrir, ok vikr landina lil xitsubrs,

eru joklar ok firbir, éyjår liggja
1

uti fyrir joklu-

num; fyrir einn jokulinn geta feir ekki ransakab,

fyrir annan er halfs manabar ferb, fyrir fribja

vikuferb; [er sa næstr bygbinni; far
2

lieitir Hvit-

serkr; fa vikr landinu til norbrs; en sa eigi vill

missa bygbina, stefni hann i utsubr. Garbar heita

biskupsstoll i botninum a Eyriksfirbi
;
far er kirkja

vigb binum lielga Nicliolao; xii kirkjur eru å

Grænlandi i liinni eystri bygb, imar i vestri bygb.

Nu er at segja, livat til mots vib Grænaland3

gengr ur feim botnum, sem fyrr eru nefndir:

Furbustrandir lieitir land, far eru frost mikil, sva

[ekki er byggjanda4
,

sva menn vi ti
;

subr fra er
5

Helluland, fat er kaliat Skrælingjaland
; fa

6
er

skamt til Vinlands liins goba, er sumir menn

ætla at gangi af Affrica
;

milli Vinlands ok Græu-

lands er Ginnungagap, fat gengr ur liafi fvi, er

Mare oceanam lieitir, fat hverfr um allan lieim.

[Hæc verbotenus Gripla].

far, ibi adel. D. — 2
) Jat, G ; ab [Er så næstr byg8inni

f

cr, D.
— 3

) Grænland
,
O, G, l erel , l, c. — 4

) er obyggjandn,

ib.y Vercl. — 5
) sic E

,
Verel.; abest in D. — °) Jat, U.

ANMÆRKNINGER.
*) Her folger i Bjorn Johnsens Text den rimeligviis ved

ham selv alTattede Interpolation, som er ommcldt i Indlednin-

gen: aen Grænlendingar sanna fat eigi, ok fikjast annars

avisir hafa vorfeit bæbi af vibreka feim, er manna verk eru

t
a, ok af hreindyrum feim, er mork hafa å eyrum ebr

ubond å hornum, sva ok af saubum feim, er fångat reka,

uer nu er i Noregi mark af, at hOfub liångir i frandheimi,

uannat f Bjorgvin, finnast f6 morg tleiri”; d. e. aGronlæn-
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der ere Bugter for, og Lundet strækker sig imod Syd-

vest; der erc Jokler og Fjorde; der ligge Oer udenfor

Joklerne; til den ene Jokel kan man ikke undersoge;

til den anden er en halv Maaneds Seilads, til den tre-

die enUges Seilads; den er nærmest ved Bygden; den

kaldes Hvidserk2

;
dernæst dreier Landet imod Nord;

men den som ikke vil forfeile Bygden, lian stævne i

Sydvest®. Gardar hedder Bispestolen i Bunden af

Eriksfjord; der er en Kirke, indviet til den hellige

Nicolaus; 12 Kirker ere paa Gronlaiul i den ostre

Bygd, 4 i den vestrek

Nu maa berettes, hvad der ligger ligeoverfor

Gronlaiul udfra de Bugter, som for bleve omtalte:

Furdustrande hedder et Land; der er saa stærk

Frost, at Landet, saa vidt man veed, ikke er beboe-
ligt

5

;
der sonden for er Helleland, det kaldes Skræl-

lingeland 6

;
derfra er ikke langt til Viinland det Gode,

som nogle formene gaaer ud fra Africa; mellem
Viinland og Gronlaiul er Ginnungagap, som flyder

fra det Hav, der kaldes Mare oceanum og omgiver
hele Jorden 7

. [Hæc verbotenus Gripla].

derne bekræfte det dog ikke, men troe at liave bemærket,
at det forholder sig anderledes, baade af Drivtommer, som
kjendelig er tilhugget af Mennesker, og ligeledes af Rensdyr,
som have Mærker paa Orerne eller Raand paa Hornene,
ligeledes af Faar, som drive derhen, hvoraf der nu ere

Mærker i Norge, da et Hoved hænger i Trondhjem, et

andet i Rergen, og der findes dog mange liere.”

2
) Om Beliggenheden af Isbjerget Hvidserk, der ofte af

de Nyere er blevet urigtig sammenblandet med Blaaserk
,

Gronlfmds historiske Mindesmærker. 3 Bind, fiol
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see ovenfor, i en af de ældste Underretninger hvor det

nævnes II, 680, 720. Jfr. den næstfblgende Anmærkning

og de der paaberaabte Steder af nærværende Værk.

3
) Dette maa forstaaes om de Seilere, der kom fra Is-

land, eller havde sat deres Kaas efter den saakaldte Eiriks-

stefna; jfr. ovenfor, om Erik den Rodes forste Opdagelses-

rejse I, 176, ISO—87, 201.

4
) Hermed kan en Beretning om det gamle Gronlands

Kirker jænnfOres, som vi nedenunder komme til at meddele

af Flatobogen.

5
) Her synes Forfatteren at mene Kysten af Labrador,

men sætter derved de Gamles Furdustrandir altfor nordlig;

jfr. ovenfor I, 410, 416, 483-84; Ant. Amer, S. 426-28

(og paa flere Steder, efter Registeret).

6
) Her har mulig været et ulæseligt eller utydeligt Sted

5) BESKRIVELSE OVER GRONLAND, AF ET
ÆLDGAMMELT HAANDSKRIFT.

Dette ^ældgamle Haandskrift” egentlig en Jille Bog” (hver)

er nu desværre forlængst tabt, uden at man veed hvor

det er blevet af. Afskriften af dette Stykke (med den

ovenmeldte Titel) findes dog i Bjorn Johnsens Grbnlands

Annaler, fra hvilke vi nu meddele samme.

C. Grænlandiæ vetus chorographia d afgomlu
1

kveri.

Grænland liorfir i ulsubr2

;
sybst

3
er Herjolfs-

nes, en Hvarfsgm'pa næst fyri vestan;
[
pringab

kom Eyrekr hinn raribi lengst, ok lézt fm kominn

fyri hotn Eyreksfjarbar]. J)ar
4

er stjarna
5

,
er Haf-

liverf* heitir, å austanverbu laucli
; f>a Spalsund;

J>a Drangey; J>a Sol vadair7

,
hann er bygbr aust-

J

) giimlu, G. 2
) liu su5r, {urigtig) D, T. p

) eller syndst, E,

G; synst, D, T

;

si5st, p.
4
) Jat, D, T. 5

) Ordet ligner noget
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i Membranen, hvilket Bjorn Johnsen ikke ret har kunnet

komme ud af; dog er det muligt at vor Forfatter har i

alt for stor Hast lier overfaret de ældste Beretninger ved

Udarbeidelsen af sit Uddrag.

T
) I det Arnæmagnæanske Haandskrift [Nr. 770 c paa

Papir, fra det 17de Aarhundrede, indeholdes folgende geo-

graphiske Notat: uFyrir vestan hit mikla haf frå Spania,

er sumir kalla Ginnungagap, ]>at gengr landa i'milli, l>å

heitir til norbrs fyrst Vinland hit goba, ])arnæst lieitir Mark-

land enn til norbrs, J)å eru dbygbir, er Skrælingjar byggja;

])å eru enn dbygbir til Grænlands, ok eru ])ar tvær bygbir,

Vestrbygb ok Austrbygb, en siban eru J)å hafsbotnar, jokla-

fjtill ok dbygbir, er vikr vib Hålogaland”
; d. e. ^Vesten

for det store Hav, fra Spanien (af) som nogle kalde Ginn-

ungagap og som adskiller Landene, nævnes (i Ordenen),

mod Norden: forst Vinland det Gode; dernæst nævnes

Markland, end længere mod Norden ere Ubygder, som
kun beboes af Skrællinger (Eskimoer), da strække sig end-

videre (virkelige?) Ubygder til GrOnland, men der ere to
••

Bygder, Oster-Bygd og Vester-Bygd, men derpaa folge

Havbugter, Jokelfjelde og Ubygder, som strække sig saa
• •

langt (mod Osten) at de (tildeels) ligge lige overfor Helge-

land” (i Norge).

Gronland vender imod Sydvest; sydligst1 er Her-

julfsnæs, men Hvarfsgnipa nærmest vesten derfor; [did.

kom Erik den Ilode længst
,
og sagde da al han var

kommen ud for Bunden afEriksfjord1

^. Der er en

(Strom, som kaldes3

)
Hafliverf, paa den ostlige Side af

Landet, dernæst Spalsund, dernæst Drango, saa Sol ve-

da], som er den ostligste Bygd, derpaa Tofefjord;

det uforstandige stiania i E ; scc ellers Anm. 2. °j Hafhvarf, p;
uf Huerf, D ; Hvcrf, T. 7

) Saulvadalr, p ; Solvadalr, D, T.

(15*)



228 GE0GRAPI1ISKE OPTEGNELSER.

ast; f>a Tofafjorbr; ka Melrakkanes; Herjulfs-

fjarbarkirkja
; J>a. [Hellissey ok1

Hellisseyjarfjorbr;

f)å Ketilsfjorbr
2

,
tvær3 kirkjur; ka Hrakbjarnarey,

Lundey, Syllenda af Eyreksfirbi; ka Alptafjorbr4
;

Siglufjorbr
5

,
kirkja; Hrafnsfjorbr

; fa gengr SJéttu-

fjorbr
6 af Hrafnsfirbi

7

;
Hornafjorbr; éfundinn-

fjorbr, kar er biskupsstol], \\>d veibr hann ab vera

i botni Eyreksfjaibav]; ka Eyreksfjarbar8 kirkja;

af honum gengr Austkarsfjorbr9

,
kirkja

10
;

Haf-

grimsfjorbr
,
HvalseyjarfjorSr, — f. — f. — f.

11 ur

Dyrnesi; ka Isafjorbr; kar gengr U t ibliksf
j
orbr

;

ka Strandafjorbr; ka eru Mibfirbir næst bygbir12
;

ka
13

lieitir einn 14 Kollufjorbr, annar Dyrafjorbr;

ka
15 J)orval]dsfj6rbr, Steinsljorbr

10

,
Bergkorsfjorbr.

er vj daga robr vj monnum til vestri
17 bygb-

ar sexæringi
18

;
[ka telr kar npp firbi]. J)a er ur

binni vestri bygb til Lys ufjarbar vj daga robr;

[kaban sex daga robr19
til Karlbuba; ka bj daga

robr til Bjarneyjar20
,

xij daga robr umhverfis

Bjarney21

,
Eisunes, Æbanes fyrir norban. Sva er'

tabt at clxxxx22 bygba sé i eystri bygb, xc i vestri.

x
) udel. D , T. 2

) Ketilsfjardar, Ketilsfjorden, D
, T, G. a

) II,

T), T. ,l

) KlltafjorSr, urigtig, ft.
5

) Siglufjardar, ft, G. 6
) eller

Slettifjordr
,

jE; SléttifjorSr, O, ft.
7
)

saaledes T; HafursfirSi, E,

D; Haffursfirdi, ft.
H
) EinarsfjarSar ,

D
,
T, G. °) AustkarsfjarSar,

ft, G. ">) udel. D. u
) II— E, ft; findes ikke

i G. 12
) bygdum

, p.
,3

) sva, D, T; sa, G. udel. I), T;

Eki, urigtig, G. 15
) ok

, ft.
16

) ok, urigtig, till. G. ,r
) vestr,

D. 18
J Vlæring!, ft.

10
) fra [ udel. ft.

20
) Bjarncya, D i Margen.

21
)
saaledes rettet

; u— Cy” E; Ey, D, T, ft.
22

) 190, D.
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saaMelrakkenæs, saa Herjulfsfjords-Kirke, saa Helliso

og Hellisofjord; saa Kelilsfjord (med) to Kirker, saa

Hrakbjornso, Lundo, Syllenda af Eriksfjord, saa

Alptefjord
,
Siglefjord (med) Kirke, Rafnsfjord; saa

gaaer Slettefjord af Rafnsfjord, Hornefjord, Ufun-

denfjord, der er Bispestolen; \tlen maa altsaa være

i Bunden afEriksfjord] • saa Eriksfjords Kirke; af

denne Fjord gaaer Austkarsfjord (med) Kirke, Haf-

grimsfjord, Hvalsofjord, ....f., ....f., ....f. fra Dyr-

næs; derpaa Isefjord; derfra gaaer Udbliksfjord
4

;

derpaa Strandefjord
;

derpaa ere Midfjordene nær-

mest bebyggede; saa nævnes een Kollufjord, en

anden Dyrefjord, derpaa Thorvaldsfjord
,

Steins-

fjoi'd
,

Bergthorsfjord
;

derpaa er der sex Dages

Roning med sex Mænd paa en sexaaret Baad til

den vestre Bygd; [nu opregnes Fjordene der5

]; der-

paa er fra den vestre Bygds Begyndelse til Lysefjord

sex Dages Roning, derfra sex Dages Roning til Karls-

boder, derpaa tre Dages Roning til Bj;irno®, tolv Da-

ges Roning omkring Bjarno 7

,
Eysunæs, Ædanæs der

nordfor. Saaledes regnes det, at 190 Bygder (Gaarde)

ere i den ostre Bygd, 90 i den vestre.

ANMÆRKNINGER.
J) Isteden for „sydligst” holder Arne Magnussen med

Theodor Thorlacius, med Hensyn til den Gisning at man
her burde læse austast eller Ostligst, paa Grund af Flato-

bogens Udtryk:
l( He/jtilfsnes er austast". E har ikke

desmindre Ordet syndst, hvoraf n senere er udslettet, saa

at sydst er blevet tilbage, hvilket man da uden mindste

Betænkning kan antage at have slaact saaledes i den gamle

Membran, som her var Bjbrn Johnscns Kilde. Betydningen
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af disse tyende Ord
,
sydst og anstast ,

ere kun tilsynela-

dende forskjellige i gode Oldskrifter, og vise sikkerlig, at

man maa soge Beliggenheden af Herjulfsnæs i den Deel af

det ved Skandinaverne beboede Gronland, som strakte sig

længst mod Sydost.

2
) Udtrykkene lézt (eller kveåst) liann vera koniinn

fyri botn Eiriksfjaråar,
findes ogsaa i Landnåma, Tborfinn

Karlsefnes og Olaf Tryggvesons Sagaer, og saaledes i ad-

skillige gode Membraner (see ovenfor 1, 178, 364, jfr. 188)

men i en ganske anden Forbindelse, endskjondt Hvarfsgnypa

eller (i visse Codices) et lignende Stedsnavn kort for var

blevet nævnt. Denne Periodes Beskaffenhed
,

i sligt Sam-

menhæng, udviser fuldkommen tydelig at den ikke bar

staaet i den Membran, som her var bleven benyttet af

Bjorn Johnsen, men maa antages som interpoleret ved barn,

skjondt ingen Kjendetegn dertil ere bievne anbragte i Ma-

nuskriptet E. At ban, fremfor andre, bar lagt Mærke til

denne Sætning, og bar ponset derover, maa indlyse af fol-

gende Bemærkning dertil, hvilken han har indskudt i sin

Bearbeidelse af Tborfinn Karlsefnes Saga: petta er lielzt

vandslciliå , dette er vanskeligst at forstaae. Da ban ned-

skrev Navnet Hvarfsgnjpa, er bin Læsemaade faldet ham

ind, og han bar da strax, uden at indlade sig paa Indhol-

dets nærmere Bedommelse, foiet den til, — mulig dog

allerfdrst som en Randglosse ved sin fdrste Afskrift.

3) Over dette Sted Cpar er stjarna o. s. v.) bar man

sogt at udfinde de forskelligste Fortolkninger og Gisninger,

hvorved tildeels adskillige Berigtigelser eller andre Læse-

rnaader foreslaaes, f. Ex. a) af Arne Magnussen : stort bjarg

tfjail) er Hvarf lieitir, stort Bjerg (Fjeld) som kaldes

Hvarf; b) Torfæus: strand er Afhvarf heitir ,
Strandbred

eller Kyststrækning som kaldes Afhvarf, (fordi den helder

nedad fra Bjerget Hvarf); c) Eggers forklarer Ordet stjarna

ved et Forbjerg som sees langt borte, af Gjerningsordet

stara ,
stirre (paa), men Hafhverf antager han enten for
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en Yderkant af Strandbredden, eller for en blot Fordreielse

af Navnet Hvitserkr
;

d) Wormskjold mener at stjarna

betegner Polarstjernen ;
— c) Graah antager derimod at

dette Ord blot er en Skrivefeil enten af parna (der,

just der) eller iov-std5r
f
Sted, og tillægger Sætningen over-

hoved denne Mening: aDet er dette Sted, som kaldes

Afhvarf ’• Man kan neppe antage andet end at Ordet

stjarna her er feilskrevet; parna kan ikke have staaet der,

men hverken strand , fjall eller sladr kunne her passe til

den rette Mening. Selve Ordet forekommer ogsaa noget

usikkert i vort Hoved-Fxemplar E, hvorfor man vel maa

antage, at Afskriveren ikke ret har kunnet læse det, og

at han derfor har sOgt, saavidt muligt, at lempe Bogsta-

verne efter sin Originals Træk. Man maa derfor sbge om
et Ord, hvis Bogstavers Former, som forekommende i an-

dre gamle Membraner, have kunnet udgjore et andet, der

var rigtig skrevet, men udslettedes næsten ved Tidens

Længde, og da i Afskrifterne blev tvunget til at vige for en

ubehændig Efterligning. Saaledes kan man tænke paa Ordet

straumr (StrOm). De gamle islandske Membraners Bog-

stavtræk have i Ordene straumr og stjarna en stor ind-

byrdes Lighed; r og i have undertiden næsten den selv-

samme Figur
,
men a har i nogle Oldskrifter (f. Ex. den

Arnæmagnæanske Codex 66 i Fol. hvoraf et Facimile er

meddeelt i Fornmanna- Sogur 7de Bind) en stor Lighed

med Bogstavet n ;
undertiden tilkjendegives r som Slut-

ningsbogstavet af visse Ords Nominativ, ved et ubetydeligt

Tegn, sat over det næstforegaaende Bogstav, og kan let

undgaae Læserens Opmærksomhed. Efter det 4de Bogstav

af Ordet folge 5 smaae Streger, saavel i den korte Stavelse

um som i de tre Bogstaver rna
;

paa denne Maade kunde

hin Feiltagelse lettelig opkomme. Det bliver vel da det

rigtigste at gjengive Ordet dets oprindelige Betydning af

straumr . Den svarer desuden særdeles vel til den i

Haandskriftet E forekommende Læsemaade hafhverf,
da
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dette sjeldne Ord sandsynligst betyder en Malstrøm i Ha-

vet, foraarsaget af forskjellige sammenstødende Strømme.

Endelig synes den at stemme overeens med det vestlige

Grønlands Beboeres Beretninger i det 18de Aarhundrede,
••

at der nemlig ved Landets Ostkyst var en Malstrøm, farlig

ved den voldsomme Brænding og omgivet af Ilydende Is-

masser; den kaldtes Eisschivelg af de Tydske, lissvælg

af de Danske, og antoges almindelig for at være ubefarelig,

saa at man stedse fra den maatte vende tilbage (Cranz

Historie von Grønland, 1, 340). Af vor Tids Grønlændere

kaldes dette farlige Sted Puisortoh
;
det blev besøgt og be-

skrevet af Graali. I Virkeligheden er det saa farligt, at

det ikke undertiden kan passeres i hele Aar (Undersøgel-
• •

sesreise til Ostkysten af Grønland, S. 83 o. 11.). Man siger

at et Sund, som nu er bedækket af lis, forhen har ligget

der i Nærlieden
,

samt at store lismasser lier enten reise

sig eller udkastes fra selve Havets Bund. Wallø kalder

dette Sted en Malstrøm
,
som svælger store lisfjelde. Alt

dette vilde vel passe til den gamle Benævnelse Hafhverf.

Antager man derimod Afhverf (Vendested) for den

rigtigere Læsemaade
,

saa maatte man snarest formode at

det urigtige stjarna var fremkommet af Membranens op-

rindelige stj&rn d (i to Ord), da hele Sætningen vilde have

lydet saaledes: par er stjo/n d er Afhverf heitir d aust-

anverZu landi , o: uMan styrer (eller bør styre, rette

sin Kaas) til det Sted, som kaldes Afliverf (Vendested)

paa den østlige Kyst af Landet”. Naar man antager at«

dette Vendested er det endnu i visse Maader sædvanlige,

nemlig Cap Farvel, saa hører det sikkerlig, naar man kom-

mer fra Sydost eller fra Ost (som fra Island eller Norge)

til Landets Ostkyst, som man da først faa er i Sigte, men det

udgjør dog den sydligste Pynt deraf, og altsaa et nødven-

digt Vendested for de Søfarere, der saavidt muligt pleie

at følge Kysten Y hvilket vore Forfædre i Almindelighed
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gjorde, og, som vi vide, ligeledes lier i Særdeleshed, naar

de nogenlunde fulgte den saakaldte Eiriksstefna (eller

Erik den Rtides oprindelige Kaas
;

see ovenfor 1, 452-53).

Lige paa Afhverf (hvis Stedet fordum kaldtes saaledes)

fdiger et Sund, der da kan have været Textens Spalsund;

dernæst laa Drango (o. s. v.). Vor Text synes mest at

omhandle det beboede Land, som var temmelig langt bort-

fjernet fra Ostkystens Puisortok
,
hvorfor man maaskce kan

antage det for sandsynligt at Læsemaaden Afhverf kunde

være den rigtigere.

4
) Utiblik nærmer sig meget til Eskimoernes Itiblik

,

som betegner en Landtunge. Skulde da virkelig Folk af

deres Stamme i hin Tid have boet eller omvanket paa

Landet? Allerede i Erik den Rodes Tid vidste Folkesagnet

der af deres fordums Vandringer at sige; see ovenfor I,

168-171, jfr. 11, 199, 203-207, 209-10.

5
) Disse Ord formode vi ere indskudte af Bjcirn John-

sen, men at Membranen her har været saa utydelig, at

han ikke har kunnet læse disse Fjordes Navne, hvorfor

han og har udeladt dem.

6
) Texten liar ikke dette Navn i Fleertallet, som Bjarnoer,

da dens Bjanteyiar blot er genit. sing. af Navnet Bjarney.

Her tales altsaa kun
,
som i Godex A af Thorfinn Karls-

••

efnes Saga (see ovenfor I, 408-411) om een O, skjondt
••

Codex B af samme Saga handler om liere Oer (til

Bjarneyja
,

til Bjarnoerne, fra Bjarneyjum fra o. s. v.).

See ellers 1. c. S. 483, Anm. 95 og 98.

T) Bjorn Johnsen har her kun kunnet læse den sidste

Stavelse af Navnet, eftersom Haandskriftet E viser, hvor

det kun skrives u—ey”; derved er den Skriverfeil opstaaet

i de (ivrige, at Afskriverne udelade den korte Streg og

gjdre et lieelt nyt Navn af Stavelsen Ey (der saaledes be-

gynder med en Majuskel. Vi have beholdt den rette

Læsemaade.
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6) OM GRØNLÆNDERNES OPHOLDSSTEDER I

NORDLIGERE EGNE.

Ogsaa disse Optegnelser ere uddragne af BjOrn John-

sens saakaldte Gronlands Annaler. Deres fdrste Afdeling

er, efter hvad han selv bevidner, taget af den ved ham

benyttede Hauksbok
,
men det eller de Blade, som inde-

holdt den, ere nu forlængst bortkomne. Laugmand Hauk,

fddt 1268, opholdt sig længe i Norge (jfr. ovenfor I, 33-

35, 108-110). Den herommeldte Arnald var Hofpræst

hos Kong Magnus HakonsOn, kaldet Lovforbedrer, som

kom til Regjeringen 1263 og dode 1280. Det bemærkes

og at Reisen til Krogsfjord foretoges i det samme Aar,

som et gronlandsk Skib forliste ved Hitarnes i Island,

navnlig efter Annalerne i 1266; see ovenfor III, 10-11,

48-49. Her forekommer endvidere en kort Opsats om

de gamle Gronlænderes Nordfarere (^NordisetufoW) ,
med

dertil horende Underretninger om Greipar og Krogsfjords-

bede. Her have vi lagt til Grund Haandskriftet af den Ar-

næmagnæanske Samling 115 i 8vo, jævnfort med 4 andre i

4to, 768, (D), 769 a, b (T,J>) og 769 c (V, der kun er

et Brudstykke). Om disse Haandskrifters Beskaffenhed

have vi udforlig handlet ovenfor 1, 84-85, hvortil vi saa-

ledes henvise. Kun bemærke vi her endvidere, at forst-

meldte Haandskrift derved udmærker sig fremfor de ovrige,

at forskjellige Bemærkninger, der forklare eller oplyse Tex-

ten, tilfoiede af Bjom Johnsen, tilkjendegives i den ved visse

Tegn, som ellers bruges for Parentheser, (), eller som u
—

”

for at betegne Ord eller Sætninger, der ikke tilhore

en saaledes afskreven Original. Desuden seer man i dette

Haandskrift mange smaae Lacuner, bestemte for Udfyldelse

af Ord, hvilke disse Excerpters Samler, ved at afskrive

Resten, ikke havde kunnet læse. BjOrn Johnsens egne

Tilsætninger have vi, for at de des tydeligere skulle kunne
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skjelnes fra Testen
,
udmærket yed den saa kaldede Cur-

sivtryk.

I det store Kongelige Bibliothek i Stockholm findes,

under Nr. 7i i 4to, et haandskrevet Exemplar af disse

uGronlandske Samlinger”, fra hvilket Rigs-Antikvaren Mag.

Hildebrand har været saa god at meddele Afskrift af de

Steder, som mest vedkomme nærværende Værk; de Vari-

anter, som ere tagne af det, betegnes her ved Bogstavet

G. Dette Exemplar er og en Afskrift, som efter en tilfoiet

Paategning blev fuldfort i Stockholm den 31te Juli 16SS

af Gudmund Gudmundsen, — taget af et Papiirshaandskrift

tilhorende Greve Magnus Gabriel de la Gardie, som Nr. 21,

i 8vo, i hans Samling; nu tilhorer det sidstommeldte Uni-

versitets-Bibliotheket i Upsala.

Det kunde ikke lettelig falde nogen ind at mene, at

det gamle Gronlands Beboeres, deels for Erhvervs og deels

for Opdagelsers Skyld, hyppig foretagne Reiser til end

nordligere Egne, vare bievne forherligede af Digterne, dog

sees dette at være skeet paa forskjellige Maader; man har

i Middelalderen haft et bekjendt Digt herom, kaldet Norår-

setudrdpa eller Kvad om Opholdet i de nordlige Egne,

forfattet af en vis Svend (Sveinti) ,
om hvis Levnet eller

Levetid vi aldeles intet have kunnet opdage. Han og det

ovenmeldte Kvad, som forfattet af ham, nævnes vel kun

saaledes paa et Sted i SketIda
,
men der findes dog upaa-

tvivlelig liere Brudstykker af Digtet, betegnede med Sveins

Navn, hvilket ingen anden i Edda eller Skålda forekom-

mende Skjald har baaret. Vi uddrage de dertil horende

Steder af Snorra Edda meb Skåldu (Rasks Udgave, Stock-

holm 1818, 8). Versenes Oversættelse og de for den

anforte Grunde ere uddragne af Antiqvitates Americanæ

S. 267-68.
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4

1, Side 126. Hvernig skal kenna vind? Sva,

at kalia liann son Fornjots, brobur Ægis ok elds,

brjot vibar, skabi ok bani eba liundr eba vargr

vibar eba segls eba seglreiba. Sva sagbi Sveinn i

Norbrsetudrapu

:

Toku fyrst til fjuka

Fornjots synir ljotir.

2, Side 332. Antiplirasis er sva sem Ironia

i einu orbi, pviat hun dregr nafn af gagnstabligum

lut, sem Sveinn kvab:

Hies dættr a vib blésu.

Hér er sjor kallabr Hier, fviat liann lilyr allra

minnst.

3, Side 125. in appellationibus maris: sva sem

kvab Sveinn:

J)a er elreifar ofu

Ægis dættr ok tættu

fals vib frost of alnar

fjallgarbs rokur barbar.

4, Side 331-332. Allegoria er tropr sa er

annat merkir en mælt er; sem Sveinn kvab:

J)ar kemr langs at laungum

lind
,
vandi mik strindar

leika leyni sika

lævi a
,

til sævar.

f)at skal sva skilja, at hann lyktar sva bi efni,

er liann vildi i kvæbinu bafa, sem ain kemr til

sæfar. |)at er ueiginlig liking milli arinnar ok

kvæbisins.

k
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1, S. 126. Hvorledes skal man omskrive Vindens

egentlige Benævnelse? Saaledes at man kalder liam

Fornjots Son, Ægers (Havets) og Ildens Broder, Sko-

vens (eller Træets) Bryders Skade og Bane (Morder),

eller Skovens (Træets) eller Seilets eller Takkelasens

Hund eller Ulv (Sluger eller Odelægger). Saaledes ud-

trykte Svend sig i Nordrsetudrapa.

Forst Snee fyge lode

Fornjots stygge Sonner.

2, S. 332. Antiplirasis er, saa at sige, Ironie paa
eet Ord, da den udleder Benævnelser af modsatte
Ting, som Svend sang:

Hiers Dottre stormed Skibet.

Her kaldes Soen Hier (Ly-giver, fordi den giver

den mindste Ly).

3, S. 125, blandt Havets Benævnelser, som
Svend sang:

Da lioie Fjeldes haarde

af Frost opdragne Hvirvler

samled og sonderreve

stormsvangre Havets Dottre 1
.

4-, S. 331-32. Allegorie er den Trope, som betyder

noget andet end hvad der siges, som Svend sang:

Til Svig ved Lege Kvinden

mig allerede vante,

dog Aaen her i Havet,

livor den sig skjuler, falder2
.

Det skal forstaaes saaledes, at Skjalden bringer deÆm-
ner, hvilke han vilde behandle i Digtet, til Ende, lige-

som Aaen falder ud i Soen. Det er en uegentlig Sam-
menligning mellem Aaen og Kvadet.

k



238 GEOGRAPHISKE OPTEGNELSER.

ANMÆRKNINGER.
*) Denne Oversættelse er bygget paa folgende Omskriv-

ning: er barbar falsrokur fjallgarbs, of- alnar vib frost,

6fu ok tættu el-reifar Ægis dættr”.

2
) 1 dette dunkle Vers er folgende Orden af Ordene

lagt til Grund for Oversættelsen
: t(

lind sika strindar vandi

mik leika lævi. J>ar kemr å til langs sævar at laungum

leyrii.” Efter denne Construction er sika gen. piur. af

'sikr ,
Lax, og sika strind, Laxenes Jord, Havet; sika

strindar lind kan betyde: 1) Skibet, som neppe synes at

passe til Sammenhængen. 2) Kvinden, naar man seer hen

til Mythen om de forste Menneskers Skabelse af Træer,

opdrevne paa Strandbredden. Den samme Mening kommer

ud, om man antager sikr for liden (hvilken Retydning den

undertiden synes at have), men strind for sti ond. Aa,

Elv; ogsaa da bliver lind strindar sika
,
en Kvinde. Man

sætter at den Kvinde, om hvilken Skjalden synger, har

været hans Veninde
;
Ordene, vandi mik leika lævi,

kunne

digterisk udtrykke Sætningen lek opt d mik
,
hun lokkede

(eller bedrog) mig tit. Heraf kan man formode at Digte-

ren, tit bedraget (eller narret) af sin Kjæreste, har paata-

get sig hin farefulde Reise, for at forjage spildt Kjærligheds

Greenlands Annal eitt eptir Hauksbok.

J)essi tibindi ritabi Halldor prestr af Græna-

landi til Arnalds 1 prests grænlenzka", er J>a var

vorbinn hirbprestr Magnusar konungs Hakonar-

sonar, a knerri f>eim, er Olafr biskup for å til

Grænlands. Sumar er Arnaldr3 prestr for af

Grænlandi, ok be *r brutu4
vib Island å Hitarnesi

5

,

fundust tre i hafi ut, bau er lioggvin hofbu verit

meb smaoxum ebr6 bexlum, ok bat eitt, er i stobu

>) Amallds, D, G, 2
) sira Halldors bref til sira Arnalds anno

1266, Præsten Ualdors Brev til Præsten Arnald Aar 1266, urig-
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Ærgrelse. Her bemærkes af det følgende, at Ordet leynir

(m.) undertiden bruges om et lavtliggende Sted
,

hvorfor

man kan antage det for en Dal, gjennem hvilken en Elv

flyder, eller for en dyb Vandledning. Vi kunne dog ikke

afholde os fra at foreslaae en anden Omskrivningsmaade.

Da vi nemlig betragte Digtets Slutningsformel, maatte vi

kunne vente den fuldt saa simpel, som den der saaledes

fremsattes af Ulf UggesOn (Skalda 1. c. S. 176) : par tomr
d til sævar: d. e. Nu er Kvadet til Ende. Under denne
Forudsætning maatte Ordene omsættes paa følgende Maade:
uLind si'ka strindar vandi mik leyni-leika lævi; ])ar kemr
å langs at laungum til sævar”: Kvinden vante mig til

ldnlige Leges Bedrag
; — sildig falder Elven tilsidst ud i

S6en, (d. e. Digtet sluttes). Af denne Omskrivning synes
det at følge, at Skjalden, som ikke havde glemt hans gamle
Kjærlighed, har tilegnet Kjæresten Digtet, der indeholdt
Beskrivelsen over en farlig Soreise. Herved maa bemær-
kes, angaaende Talemaaden langs at laungum, at langs

,

er det samme som langt (see Fornmanna Sdgur IV, 44,
Fostbrædra Saga, 33 Cap. 2den Strophe) samt at her bor

underforstaaes : stundum
,
mdlum eller timum

,
o: længe

efter lange (Tider), ganske i Overensstemmelse med den
danske Talemaade Jangt om længe”.

En Grønlands Beretning efter Hanks Bog.

Derme Beretning skrev Præsten Haldor fra Gron-
land til den gronlandske Præst Arnald, som da var

bleven Kong Magnus Hakonsons Hofpræst, paa den
Knar, hvorpaa Biskup Olaf reiste til Gronland 1

. Den
Sommer, da Præsten Arnald reiste fra Gronland, og
de lede Skibbrud ved Island paa Hitarnes2

,
fandtes ude i

Havet nogle Stykker Tommer, som havde været bugne
med Smaaoxer eller Tengsler, og deriblandt eet, hvori

U
f>

tilt- E
> P * Margen. 3

) Araalldr, D, G. 4
) sklpit, Skibet,

till. V. Iljartarnesi, urigtig
, D, T. 6

) ok, og, p.
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tannveggir ok beinveggir. J)at sumar kvomu

menn ok ur Norbrsetu 1

,
keir eb farit hofbu lengra

norbr, en menn hofbu fyrr2 tibindi af. J)eir vurbu

vib ongvar Skrælingja vistir varir, nema i Krdks-

ljarbarheibi
,
ok k vlJ hyg’8’ja merm

,
at ken* niuni

kann veg eiga skemst4
at fara, livaban sem \>eir

koma til. —
LL
[Her md heyra> hversti rjrandvar-

liget at Gramlendmgar hafa gætt at Skrælingja

vistum \>ann tik'
1

:]
— Sikan skipubu prestar skip

norbr5

,
at vita hvat titt

6 væri norbr fra kvl
>

er

keir hofbu abr lengst koinit
7

;
en kei*r sigldu ut

af Kroksfjarbarheibi
,

sva at lond lægbi. Siban

kom moti keim sunnanvébr meb myrkri, og vurbu

keir fyrir
8

at halda. En er i rauf ok lysti, sau

keir eyjar margar, ok allskonar veibiskap, bæbi

sela ok hvala, ok bjarndyra fjolda mikinn. f)eir

kvomu allt i hafshotninn, ok lægbi land allt siban,

subrlandit ok jokla; en jokull var ok 9 Jm
10 subr

fra l>eim ,
allt sem be *r mattu sja; fundu keir kar

nokkrar
11 Skrælingja vistir fornligar, en eigi mattu

keir a land ganga fyri bjarndyrum. Siban foru

keir aptr iij
IJ dægr, ok fundu keir kar nokkrar

Skrælingja vistir, er [ieiv
13 toku eyjar nokkrar subr

fra Snæfelli. Siban foru ke^r subr a Kroksfjarb-

arheibi einn mikinn dagrobr Jacohsmessudag; kar

fraus ka nm nætr, en sol skein bæbi nætr ok

1
) Saal. U, G; NorSsctu, Æ o. Jl. ~) fyrst,

f).
3
) jpat, det sam-

me, P. 4
) skamst, G. 5

) norfcar, G. G
) \itt, urigtig, fi.

7
) koinizt,

T, G. 8
) fra, derfra

,
T. 9

)
udeU

f).

,0
) sva, D, T. ,l

) ok, ug-

saa, T. ,2
) frjd, ]), G. “) udel. T.
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sade Tandkiler ogBeenkiler. Denne Sommer kom der

ogsaa Folk fra Norderseta, som havde faret længere

nordpaa, end man forhen havde Beretning om. De
fandt ingen Mærker paa at Skrællinger havde op-

holdt sig der uden paa Krogsfjordshede; og Folk

holde for at det maa være dem den korteste Vei

at drage, hvorfra de end komme derhen.
[.JJeraf

erfarer man> hvor ndie Grønlænderne i den Tid

have givet Agt paa Skrællingernes Opholdste-

der''''
3

.] Derpaa afsendte Præsterne et Skib nordef-

ter, at lade undersoge, hvorledes det stod til nor-

denfor den længst bortliggende Egn, som de hidtil

havde besogt; men de seilede ud af Krogsfjordshede,

saa at Kysten kom dem af Syne. Derpaa kom Son-

denvind imod dem, forbunden med Morke, og de

maatte lade Skibet gaae for Vinden; men da Uvei-

ret skilte sig, og det igjen blev lyst, saae de
••

mange Oer og alskens Fangst, baade Sæler og

Hvaler og en stor Mængde Bjorne. De kom lige

ind i Havbugten, og da kom hele Landet dem af

Syne, saavel den sydlige Kyststrækning som Joklerne;

men sonden for dem vare ogsaa Jokler, saa langt som
de kunde see. Der fandt de nogle Kjendemærker til

at Skrællingerne havde i forrige Tider opholdt sig paa

disse Steder; men formedelst Bjørnene kunde de ikke

gaae der i Land. Siden seilede de tilbage i tre Dage, og

der fandt de nogle Levninger efter Skrællinger, da de

korn til nogle Oer sonden forSnecf jeld. Dernæst seilede

de sonderpaa til Krogsfjordshede, en stor Dagsroning,

Jacobsmessedag; det fros da der om Nætterne, men
Gronlands historiske Mindesmærker. 3 Bind.
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daga, ok var eigi hæm, J>a er hun var 1 suferi,

ef1 mabr lagbist um veran sexæring ut at borb-

inu, ha bar skuggann 1 andlit honuin af Jm
borbinu, er nær var solinni; en um mibnætti var

hun sva ha sem heima 1 bygb, ha er hun er 1

utnorbri. Siban foru I^cir heim aptr 1 Garba.

Um Norbrsetufolk i Grænlandi.

Allir slorbændr i Grænlandi hofbu skip stor,

ok skutur bygbar til at senda 1 Norbrsetu" eptir

afla meb allra handa veibiskap ok telgbuin vibum;

ok stundum foru heir s jalfir meb, [sem viba verbr

i frdsogum3
getit, bæbi i Skdldhelga sogu, ok [sva

i pessum* pordisar pætti
\ ; har var einnin mest

aflat seltjoru, l>viat selveibin var har oli nægri,

lieldr en heima 1 bygbum5

;
var brædd selfita

borin 1 hubkeipa, ok uppfest vib vind 1 utihjoll-

um, har fil fykrabi} var siban
6

tilbuin, sem vera

alti. Hofbu l>eiv Norbrsetumenn sinar bubir ebr7

skala bæbi 1 Greypum8 ok sumir 1 Kroksfjarbar-
%

lieibi. [Rekavibir eru° Jsar, en eigi vaxinn vibr; tekr

Jæssi norbrskagi10 Grænlands helzt vib trjåm ok ollu

liafreki, sem kemr ur Marklantls botnum ....

Frd siglingum noi'kr at obyg'bum.

Grænlendmgar ldjota jafnan siglmgar at liafa

norbr [at obygbum 11 a landsenda bami12 norbara

ebr skagann bæbi til vibar ok afla bragba; bat

3

)
cn, (uden Mening) U. 2

) No r8rsctur, Opholdstederne i dc

nordlige Egne, J), T. 3
) frasognum, D. 4

)
udel. T. 5

) i beima-

byg8um, i Hjcmmcbygdcrne
, p.

G
) syrt ok, blandet med Syre o«*,

till. D. 7
)

ok, og, T. 8
J Greipura

,
T. U. °) RckaviSr er, F.

10
) nor8r skægi, urigtig

, p, D. 31
) at bygSiim, til Bygderne, D;

a5 bygSum, fra Bygderne, T. 12
) ),inn

t
till. D, T.

i
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Solen skinnede baade Nætter og Dage, og var ikke

hoiére, da den var i Sonder, end at, naar en Mand
lagde sig paa tværs i en sexaaret Baad, udstrakt mod
Rælingen, saa traf Skyggen af det Bord, som var

nærmest mod Solen, i Ansigtet paa ham; men om
Midnat var den saa lioi som hjemme i Bygden, naar

den er i Nordvest. Siden reiste de tilbage hjem til Garde.

Om Beboerne, af Gronlands nordlige Egne.

Alle betydelige Bonder i Gronland havde store

Skibe og Skuder, byggede til at sende til de nord-

lige Opholdsteder paa Fangst, forsynede med alskens

Fangeredskaber og tilhuggede Tommerstokke, og

stundum droge de selv med, som omtales mange
Steder i Beretningerne, baade i Shald-Helges Sa-

{J(d> og i denne Fortælling om Tfhordis'

;

der pleiedc

man ogsaa at tilberede Sæltjære6

,
thi der var alskens

Sælfangst bedre end hjemme i Bygden; smeltet Sæl-

hundefedt blev hældt i Skindbaade, som ophængtes

imod Vinden i fritstaaende Torreliuse, indtil det

storknede; siden blev det tilberedt, som det skulde

være. Disse saakaldte Nordersetamænd havde deres

Boder eller Hytter baade i Greipar og nogle i

Krogsfjordshede. Der gives Drivtommer, men ei

voxende Træer; denne Gronlands Nordspids opta-

ger mest Træer og alt Opdrev af Havet, som kom-

mer fra Marklands Bugter

Om Seiladser til de nordlige Ubygder.

Gronlænderne beliove stedse at foretage Sei-

ladser til Ubygderne paa Landets nordligere Kyst

ellerOd de, baade forat skaffe sig Tommer og for Fang-

(16#)
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heitir i Greypum ok Kroksfjarbarlieibi
;

£>at er

mikit ok langt sjoleibi; f>etta vottar greiniliga

Skåldhelgasaga; kar er umkvebit:

Garpar kvomu i Grejpar norbr

Grænlands er
1

kar bryggju sporbr. ..

Stundam er kollub Norbrseta J>essi vertib Jæirra i

Greypum ebr a Kroksfjarbarlieibi.

i) var, var, I).,

ANMÆRKNINGER.
O Her menes upaatvivlelig Biskop Olafs anden Reise

fra Norge til Gronland i Aaret 1271; forste Gang havde

han reist dertil 1247. See ovenfor III, 10, 12.

2
) Om dette Skibbrud, som af de fleste og paalideligste

Annaler henfores til 1266, udtrykker Bjorn Johnsen sig saa-

ledes: uMerki eru enn til f>ess, at skip Grænlendinga brot-

nabi å Hftarnesi; kar heitir nu enn Riskupsbobi, kvi Græn-

lands biskup atti skipif; kar heitir ok LfkatjOrn vib sjofar-

sandinn, sem likin voru kveigin
,

])eirra sem druknubu af

knerrinum; liib kri&ja merki ekki sizt, at allt til Jiessa dags

rekr kar UPP nokkub af ])eim grænlenzku tdnnum hvala ok

rostunga, sem kar ka nibr sukku, ok Grænlendingar flutt

hofbu ut til solu, ko furbanligast, at prestrinn sira Nichulås

Narfason, sem nu enn hyr å kessu Hftarnesi, eigi meir en

vel mibaldra mabr, hann segist |)æf stundum fundib liafa meb
gOmlu målrunamarki raubu

;
er ])ar af merkjanda, at Grænlands

bændr hafa markat, kviat tennreru bæbi misgobar ok misstdrar;

en menn undra mest, at raubr litr i markinu kann aldrei urblotna

i sjo ok sandi svå lengi; en ]>eir munu hafa ]w vibgjOrt, ]>viat

soddan bysn tannanna hafa ])eir nebst i skipinu haft, sem
fyrir annan botns])unga ebr barlest; munu ]ieir kunnat hafa

fleiri lim upp at fundera en seltjoru eina til skipa”; d. e.

uEndnu haves forskjollige Mindesmærker om dette Skibbrud

paa Ilitarnæs; Strandingsstedet kaldes Bispebrændingen,

fordi Biskoppen af Gronland var Eier af det forliste Skib.
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stens Skyld; det hedder Greypar og Krogsfjords-

hede; did er en lang og vanskelig Sovei; dette bevid-

ner Skald-Helgcs Saga tydelig. Derom er kvædet:

Mændene nord til Greypar droge,

Der var Gronlands Brygge-Ende. . .
7
.

Stundum kaldtes denne deres Fisketid i Greypar

og paa Krogsfjordshede Norderseta.

En Dam ved den saakaldte Havbred kaldes ogsaa Likaljorn,

fordi Ligene bleve vaskede der. Det tredie Kjendetegn er

ikke af mindre Betydenhed, at der nemlig, indtil denne Dag,

opdriver paa Stranden en Deel af de grdnlandske Hval- og

Hvalrostænder, som Gronlænderne havde udfort til Salg,

men som saaledes nedsænkedes i Dybet. Forunderligst er

dog det, hvad Præsten Herr Nicolaus Narveson, som nu

boer paa Gaarden Hitarnes, en vel midaldrende Mand, be-

vidner, at han nemlig har fundet slige Tænder med rode

Mærker i gamle Maalruner, hvoraf man maa slutte, at de

ere bievne paasatte af Gronlands Bonder, fordi Tænderne

ere af forskjellig Storrelse og Godhed; derover undres Folk

dog mest, at Mærkernes rode Farve ikke er bleven op-

lost ved at udblodes saalænge i Sovand og Sand. Dette

have de vist indrettet saaledes, fordi de have stuvet den

uhyre Mængde af Tænder nederst i Skibslasten og benyttet

sig af dem som en anden Bundtyngde eller Ballast; sik-

kerlig have de kunnet lave flere Arter af Lim, end den

blotte Sæltjære til Skibe.” Jfr. ovenfor III, 10-11, 48-49.

3
) Det saaledes indcirklcde og ved udmærket Tryk be-

tegnede Sted, er tilfoiet af Bjdrn Johnsen, som en Indled-

ningsbemærkning til det folgende Uddrag af Hauksbogen.
4
) Af denne Saga om Skald-Iielge haves nu intet Ilaand-

skrift tilbage, hvorimod vi besidde den i Middelalderen af-

fattede poetiske Omskrivning deraf, hvilken vi allerede have

meddeelt Læseren herovenfor II, 419-575.
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5
) Udtrykket denne er vel henkastet af Bjørn Johnsen,

som i en Art af skriftlig Monolog, da „Fortællingen om
Thordis” (hvoraf vi desværre ikke have en Tøddel tilbage)

riméligviis har ligget paa hans Skriverbord. Deraf ere vel

de nærmestfølgende Efterretninger tagne, da vi ellers ikke

kjende nogen Kilde dertil, endskjondt vi vel kunne formode

at de i sig selv ere rigtige.

G
) See derom herovenfor 1, 438-39, 492-93.

T
) Rettere bygdar spordr

,
Bygds Ende; see selve Kva-

det herovenfor II, 492 o. f. 3die Sangs 42de og 43de Stro-

phe; S. 502-505, 4de Sangs 25-26, 32-33 Strophe; S.

522-26, 5te Sangs 44de, 45de og 46de Strophe, 6te Sangs

4de Strophe (o. f.)

7) EN GAMMEL FORTEGNELSE OVER KIR-

KERNE I GRONLAND.
Foruden den Fortegnelse over Fjordene i Grønland,

Svå margar eru kirkjur a Grænlandi: Herj-

olfsnes er austast, ok er kar kirkja i Heriolfsfirbi

;

onnur i Vatzdali i Ketilsfirbi
,

hin iij i Vik, enn l

Ketilsfirbi; in iiij i Vogum i Siglufirbi; hin v undir

Hofba i Austfirbi; hin vj biskupsstollinn i Gorbum
i Einarsfirbi; hin vij at Harbsteinabergi; hin viij

i Rrattahlib, enn i Eirik sfirbi
;

hin ix undir Solar-

fjoUum 1 Isafirbi (ok) hiri x; hin xi i Hvalseyjar-

firbi; xij a Garbanesi i Mibfjorbum. J)essar eru i

vestri bygb: a Sandnesi i Lysufirbi; onnur i Hopi

i Agnafirbi; kribja i Anavik i Rangafirbi.

ANMÆRKNINGER.
Vil her maaskee sige: den samme som for Herjulfs-

fjordens Bygdelag.

-) eller ved
,
— da den ene Ende af Yatnsdalcn rime-

ligviis har naaet til Ketilsfjord.
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der indeholdes i Fortællingen om Erik den Rode (heroven-

for 1 , 206) have vi en anden
,

der tillige opregner alle

Landets, mest ved Hovedfjordene liggende Kirker, og som

formodentlig er forfattet i det 12te eller 13de Aarhundrede,

da den
,

i den berømte
,

ovenfor beskrevne Flatobog (Col.

S50-S51) følger nærmest efter Beretningen om Einar Sok-

keson og liere Grønlændere, samt de dertil knyttede Begi-

venheder i det forstmeldte Tidslob (meddeelt af os her-

ovenfor II, 669-724). Denne Chorographie maa saaledes

for os være af hoi Vigtighed, især naar den sammenholdes

med den oven meldte Fortegnelse over Grønlands Fjorde og

Bygder i det 10de Aarh.
,
samt med en anden vistnok meget

yngre, udskrevet af en ældgammel Bog ved Bjørn Johnsen

(see ofr. 111, 226) og endelig den nyeste herefter følgende

af Ivar Baardsøn
,
som rimeligviis er fra det 14de eller

endog den første Halvdeel af det 15de Aarhundrede.

/

Saa mange ere Kirkerne paa Gronland: Her-

jolfsnæs ligger længst mod Ost, og der er Kirken

i
A

Herjolfsfjord; den anden i Vatnsdal i
2

Ivetils-

fjord; den 3die i Vig, ligeledes i Ketilsfjord; den

4de paa Vaage i Siglefjord
;
den 5te under Hofde

i Ostfjord; den 6te Bispestolen 3 paa Garde i Ei-

narsfjord; den 7de paa Hardstenebjerg, den 8de

i Brattalid, ogsaa i Eriksfjord
;
den 9de under So-

larfjeld i Isefjord (og4
)
den 10de; den Ilte i Hvals-

ofjord; den 12te paa Gardanæs i Midfjordene5
.

Disse (Kirker) ere i Vesterbygden: paa Sandnes i

Lysefjord; den anden paa Hop i Agneljord, den

3die i Aanevig i Rangefjord.

3
) Her betyder dette Ord egentligst Domkirken.

4
) nemlig: i den samme Fjord eller dens Bygdelag.

5
) Dette Bygdelag nævnes ogsaa herovenfor 111

,
228.
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8) GRØNLANDS BESKRIVELSE VED IVAR
BAARDSON.

%

Denne mærkværdige Beskrivelse er affattet efter en af

hin lids sagkyndigste Mænds, og saa at sige mest vedkom-
mende Embedsmands egne mundtlige eller skriftlige Under-
retninger, oprindelig skreven paa gammel Norsk; dog haves
den ikke mere i Originalen

,
men kun i forskjellige gamle

Oversættelser, af hvilke vi her meddele den mest bekjendto
danske. Af den haves 4 forskjellige Exemplarer i den Ar-
næmagnæanske Haandskriftsamling

, under Nr. 777 i 4to,

betegnede med de samme Bogstaver, hvormed de her anfo-
res. Af disse synes A, hvilket vi lægge til Grund for nær-
værende Udgave, mest at nærme sig til Originalen, end-
skjcindt B er ældre, nemlig fra det 16de Aarhundrede og
den ellers mere fdiger den gamle danske Betskrivnings-

maade; saavel det sidstmeldte som C og D have vi colla-

tioneret, ligesom ogsaa tre ældre Udgaver, nemlig Estrups,

(udskrevet efter en Codex i Dresdens Kongelige Bibliothek,

mærket G, Nr. 52 a) trykt i det Skandinaviske Lit. Selskabs

Skrifters 20de Bind, lier mærket E; en anden i Nyt Dansk
Magazin (M) og don tredie i Peder ClaussOn Undals Nor-
riges Beskrivelse (N), — af hvilke samtlige Afskrifter vi

lier anfdre de vigtigste afvigende Læsemaader. De oprin-

delige Navne ere, tildeels ved Fordanskningen, bievne ukjen-

delige; de rigtige angive vi da blandt Varianterne. Det
af os til Grund lagte Haandskrift folger mest den Orden, i

hvilken Fjordene (eller de efter dem opkaldte Bygdelag)
anfores i Flatobogen. Beskrivelsen begynder med en Over-
sættelse eller saadan ny Bearbeidelse af de gamle Kursfor-

skrifter, hvilke vi herovenfor (111,209-215) have meddeelt
i Grundsproget. Disse have vi jævnfort med end een
Oversættelse af samme Art, da \den er bleven revideret af

Arne Magnussen selv; den findes i hans Haandskriftsam-

ling (bagved Arngrim Johnsens Grænlandia) under Nr. 773,
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4to, under Titelen: uOm Grdnlands Seiling”, formodentlig

skreven, efter en ældre Original, i det 17de Aarhundrede;

— den betegnes som F. Desuden fortjene ogsaa andre

Oversættelser af Ivar Baardsdns Skrift at benyttes. Blandt

disse udmærker sig især en Engelsk, indfort i Skriftet:

uPurchas bis Pilgrimes P. III London 1625 p. 51S sq. : A
Treatise of Iver Boty, a Gronlander, translated out of the

Norsh Language into High Dutch, in the yeere 1560. And

after out of High Dutch into Low Dutch, by William Barentson

of Amsterdam, who was chiefe Pilot aforesaid. The same

Copie in High Dutch is in the hånds of Jodocus Hondius,

which 1 have seene. And this was translated out of Low
Dutch by Master William Sybre, Marchant, in the yeere

160S for the use of me Henrie Hudson. William Barent-

sons Booke is in the hånds of Master Peter Plantius, who
lent the same unto me.” Da de topographiske Navne paa

mange Maader ere bievne feilagtig skrevne i de danske

Haandskrifter
,

og især deres to forste Udgaver, saa kan

man ikke undres over at end flere og værre Feil have ind-

sneget sig i en Oversættelse, som var gaaet gjennem trende

fremmede Sprog, Tydsk, Hollandsk og Engelsk. Ikke des-

mindre see vi, at denne sidstmeldte Oversættelse oprindelig

er affattet efter et meget- gammelt Original-Exemplar
,
med

adskillige særdeles gode Læsemaader, hvorfor vi og have

taget Hensyn til den Onærket som P) i nærværende Colla-

tionering. Den som havde udfærdiget den af Udgiveren

benyttede Afskrift har bemærket fS. 520), at selve Beret-

ningen var bleven fundet paa Færderne i en gammel Beg-

nebog, for henved 100 Aar siden. Forskrifterne for Kur-

sen til GrOnland findes og, i det islandske Sprog, i Anhan-

get til den paa Skalholt 16SS trykte Oversættelse af Arn-

grim Johnsens Gronlandia, og Biskop Theodorus Thorlacius

bevidner, at han har fundet den sammesteds paa Idse Blade

C nokkram blSSum
,
sem fundust i Skdlholti). Vel sy-

nes enkelte Ord deri at rdbe en dansk til Grund for Over-
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sætteisen liggende Original, men denne har da i al Fald

hOrt til de bedre, hvorfor denne Bearbeidelse (mærket p)
her ogsaa medtages. Ivars egen Beskrivelse liar Tor-

fæus oversat i sin Grænlandia S. 41 o. f. Foruden den

oprindelige danske Oversættelse (formodentlig vort Nr. 777,

a) og ClaussOns Udgave har han endvidere benyttet et is-

landsk Excmplar, som dog kun har været oversat fra dansk,

og desuden en tydsk Oversættelse, trykt i Niirnberg 1679

af en vis US. von V.
,
(Ausfuhrliche Beschreibung Gronlands

S. 16-18)”. Enkelte herfra uddragne Varianter betegnes

P og G.

Saa sigger vise® Mencl, som føde elire udi

Gronnland, och sist komne afF Gronnland 1

,
alt nor-

den ail* Stad& udi Norge er vij Dagge Seyling rett

udi Vester tliill [Horns 0
,

som ligger østen rf paa

Island G
.

Item fraa Snefelsnes afl Island, [som er slackist

till Gronnland/, 2 Dage och thou Netters Seyling,

rett i Vester att zeylle, och derfi* ligger Gunbjerner-

schier* rett paa Mittveyen emellum Gronland och

Island
2
. Tliette vaar gammell Seylling; en* nu er

kommen Is fc udafF landnorden 1 Botnenm saa ner

forschreffne Scher, att ingen kann uden LifTs Fare

denn gamble Leed3
seyle, som hereiFter horres.

g) viss (visse, paalidelige) F. — b) Stadt, li, C; et Bierg, til/..

F. — c) ct Bierg, till. samme. — d) saal, F$ offerst, A o. Jl. —
e) fru [ A ustrhorns a Islandi, p\ tbc East part of Island, called Horn-

nesse, P. — f) s. e. slackit t. G., Il, E, ftl 5 och til Gronland cr

stackist Seilals ret i Vester, N; cr stitlst,
f> 5 ok er |>at kallat, og

antager man, till.
f).
— g) saal. N $ da, de 6vr. — //) hl. Gunn-

bjamarsker; Gundborgcrschlcr, smauc Ocr
,
F. — i) end, I1.C,1)\

hl. cn 5 mens, E. — k) saal. 11, C, E, jschiff, urigtig, A, D.

— 1) hl. landnorfcr, Nordost. — m) Botnum, E, F; Trollebotncn,

M. — n) till. F.
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Item fraa Langenes, som ligger nordist a paa

Island [ved forschreffne Horn 6
,
ehr ij Dagges och

ij Netters Seyling [till Svalbarde i
c Haffsbotnen

Item de som seyle ville [udaff Bergen rettle-

des c till Gronnland, ocli komme iclie till Island,

da scliulle de zeylle rett udi Vester, saa lenge de

komme synden ved Island till Rochenes/, och da

scliulle de vere xijs* Uger Søes sønder i Haffed aff

forschreffne Rochenes, och saa med forschreffne Ve-

steriede scliall band komme under det lioye6 Land

udi Gronland, som heder Hvarf*; een Dag tillforn,

for mand kand see forschreffne Hvarf, scliall liand

se ett andet lioitt* Bergh*, som heder Hvidserk™;

en under” forschreffne tliou Fjelld, som Hvarf° he-

der ocli Hvidserk, ligger edt Nes, som lieder Her-

rioldtznesP, ocli derved [ligger en Haffn, som lied-

der Sand?, [almindelig Haffn r for [Normænd ocli

Kjobmænd*.

Item seyller mand 4 udaff Island, da scliall liand

tliagge [sinn Kaes” fraa Snefelsnes, som ligger [een

Tliølldt Søes” vester lenger paa Island end for-

ti
)

saal. IV; oster F; ofFerst, A o.fl.; norfcaustan, ]). — b) saal.

E\ Home, F$ Horns, A $ fra [ er 18 Uger Sjbes til Ostcrhorn; fra

Ostcrhorn, N. — c) udel. E, — d) Hofbotn, E. — c) hl. réttluifcis.

— f) Isl. Reybjanes. — g) G, E\ 2, F. — h) hiighe. F. — i) heeder

ct hocgh BjcrghvarfF, F. — k) hvitt, hvidt, M, f).
— l) snjoljall,

J).

— m ) Ilvytscrk ,
F. — n) skal vel her have Betydningen af det

tydske unter, mellem, E

;

raidli, mellem
,

/>. o) II verf, F. — j)) Isl.

Herjol fsnes, Herjulfsnes. — Q) den Sandhafn, E; Sandhofn,
f).

r) fra [ Almenningshafn, F. — s) tlie JSorway Merchants Ships
,
P.

— t) hånd, F. — u) fra [ sit schoss ,
rettet til schiuss af Arnb

Magnussen
, som har tegnet derved i Margen

:

lege Cours. —
v) een Tylt Soes, F; tolf vikur sjoar, f).
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schrefFne Rochenes, och seylle (la rett a udi Vester

[een Dagh 6 och een Natt, [en stevne siden i Sud-

vest 0
,

att fly forschrefFne Is, som ligger ved Gun-

biernerscher4
,

ocli siden een Dag och een Natt rett

i Nordvest; och saa kommer hånd rettledis under

forschrefFne hoye Land Hvarf i Gronnland, som

forschrefFne Herrioldtznes och SandhafFn ligger under.

Item den [osterste Bygd rf

,
som er udi Gronn-

land, ligger rett for Østen ved c Herrioldztnes, och

hedder Skagefjord; det er e;i stor Bygd5
.

Item langt øster afF Skagefjord [ligger en Fjord,

och er iclie hygt/, som hedder0 Berrefjords', och

framb i Fjorden ligger ett langt RefF* thvertt for

Indgangen, saa at ingen store SchifF maa der ind-

komme, uden daa stoer Strom ehr; och tha nar

stoer Strom løber, løbe der utallige Hvalle; i den

samme Berrefjord vantter 8 aldrig Fische; udi den

samme Fjord er allmindelig Hvaellfischeri, och dog

mett Biscopens LofF, thi Fjorden ligger till Domb-
kierclien. Och udi den Fjord ligger* en stoer

HøølH, enn m Hvaells-Høøl, och første Søenn [gaar

ud 78

,
daa løber all Hvallfischen i tliend samme

Høøll.

Cl) fattes i N. b) fra [ et Do-» — skal vel være : et Diign.

— c) efter p: cn siban stefna i utsubrj and after Southwest, P;

gandske lidet ved Sndvcst, A o.Jl.j g. 1. Vest Sydvest, JS, XI ; ret i

Nordvest, B; til Synders, A7
. — d) saal. N; Osterbyc, A; Bye c//-

levcffiie i A o.fl. for Bygd. — e) udcl. af B. — /) t,n Bygd, B;
er en Bygd, E. — ff) lsl. Berufjorbr; Bearc Ford, P. — h) Land

ret, E. — i) saal. A, 2?, C, 1), E; lsl. vaniar, fattes, mangler.
—

k) er, E. — l) Udll
,
Dyb; lsl. hylr. — m) och lieder, B,Fj,M

t
I\

r

.

— n) fra [ beginder at indgange, B; derudi indfaldcr, A7

.



GEOGRAPHISKE OPTEGNELSER. 253

Item øster lenger fraa forsclirelFne Berrefjord

ligger enn Fjord, som hedder7 Ollumlengri«; liand

er moo 6 udenfore och megétt bredere inden till;

Iland er saa lang, att ingen ved Ende paaliannem;

liand liafFver ingen Strom i sig; liand er fulid med
smaa Hollme; der ehr noch Fugle och Egli; der

er siett Land paa bade Sider, voxitt med gronntt

gres, saa langt som nogen Mand der farer c
.

Item øster lenger till Jssbergen d ligger en Haffn,

som hedder Finsbuder^ 8

,
saa kallit, fordi att i St.

OllufFs/ Thid brød der ett ScliifF, som allinindig

Røgle ganger end udis* Dag udi Gronland, at op-

paa 7* det Scliih var St. OllufFs Smasvend, och band

druchnede der med de andre, och de som daa

elFlerleflde, groffve der nedr de Døde, och reste der

op store Stenkors 1* paa de Dødes Graffver, och de

stande enn udi Dagli.

Item øster lenger till Isbjergen ligger en stor

Øe, som hedder Kaarsøøe l
. Ther er allnrinnig Jact-

vedtscliaff eliter hvide Bjorne, och da med Bispens

OrlolF, thi den Øe høerer Dombkierclien till. Da
er indted øster lenger, da mand kand see, uden Is

och Sne bade till Land og Vand™.

Item at komme till den Materiem, som foere

Cl) saal. />, Allum lengri, A og de dur . — b) Isl. mjor, mjo; small, li,

[)
y £, — c) rettet, faar, A; furit hafTvcr, li. — d) Isberget, K, P,

c) rettet, Fimbud r, A, D; Frindbudcr, B; Fimbuder, C, E; ude-

lades af M; Fiinlcabiifcir, J)$ Fendebother, P. — f) Olufs, B. —
S) thenne, till. li. — h) Isl. uppri

) och paa, li. — t) Stene, E, M,

Isbjerget, E; Isbjergene, B. — /) formodentlig hl. Krossey b

Korsbe, E o.fl.'y Raansoe (Raasoe eller Ramsbe)
,
AT

; Rånscy, p;
Corsc Houglu, P. — m) Strand, B.
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røertt er, om Bygder 0 paa Gronnland, som sagt

var om Bygder paa Gronnland, at Skagefjord er

[østerst Bygd 6 paa Gronnland østen Herrioldtznes.

Item for Vesten 0 Herrioldtznes ligger Ketilsfjord d ;

ocli der er fulid bygt; och oppaa høgre Hånd,

som mand indseigler i Fjorden, ligger ett stort

Os c
,
som [store Ellffver/ løbe udi; bos den Os

stander enKierchetf, som hedder 10 Auroos 7* Kierclic,

som vigt er till det hellige Kaars; hun eyer alt ud

till [Herrioldtznes, Oyer 1’, Holmer, Vragh, och al 1

1

[ind till k Peiters* Viigli.

Item ved Peitersvig ligger en stoer Bygd, som

hedder11 Vatnsdal 70
. Ner” den Bygd ehr edt stoertl

Vand 0
,
thou VeggerP Søes brett, fulltt med Fiscli.

Peitersvig Kierche eyger al Vatnsdalsbygd.

Item end fraa den Bygd ligger edt stortt Clo-

ster, som Canonici Regulares ere udi, som vigt er

thill St. Olluff och St. Augustinum. Clostered eyer

alt [ind iBottnen? och alt ud paa den andenSide.

Item nest Ketilsfjord 7’ ligger Rafnsfjord 8
,
och

a
)

rettet , Byer, A o. fl. — b) rettet, Ostcrby, A, 77, C, D. —
c) Isl. fy ri vestan ; \cstcnfor, B. — <

I

)
saal. Ej isl. Kctilsl jcirfcr j

Kjedeltsfjord, A; Kedelfjord, B. — c) saul. M j
Isl. os betyder et

dybt Sted i en Elv eller Fjord, især i Nærheden af Udlbbet ; Ans,

77, E; An, Mj Foss, A. — f) en stor ElfT, M; a grent strenme, P.

— g) a greatChurch, P. — h) isl. Årtis \ Oenostle, A7, Korskirke, N;

Krokskirkja, p* — i) Saal de ovr.\ Herjulfs-Oenn, A. — k) Saal. B

;

indtill, A, E. — l) Peltthers, B; Peters, E. — m) rettet efter Flato-

bogen; (sec ovenf 7/7,246); Vcrdsdall, A og de dvr. urigtig for

Vandsdal ;
Wartsdalc, P; VandsdaMcbygd, N; Yandalabygd, />, G.

71)
Nordenfor, M. — o) Isl. vatn. Indso. — p) Isl. vikurj XJger,

E. — q) Indbotncn 1 Landet, 77; ud til Botncn, E. — r) Kcdcltz-

fjord, A; Kidelljord, B. — s) rettet
,

Isl. Rafnsfjiirfcr; Ranipncsfjord,

A,7?,Ej Rampncsfjord, C, D

)

Rampcfjord, M; Rumpcyjarfjbrfcr, p.
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langt ind udi den Fjord ligger edt Søster-Closter

Ordinis Sancti Benedicti; det Closter eger alt ind

i Bottnen ocli ud fraa Yaage Kierche, som (vigt)

er till St. Olluff Konningh. Yoge Kierche eger alt

Land Fjorden udenfore. Ind i Fjorden ere mange

Hollme, och Klostered eger alle sammen Heltten

med Dombkierclien
;

udi disse Hollme er meget

varmbt Vand, som om Vinteren ehr saa hitt, att

ingen [maa komme neer«, men om Sommeren ehr

det veli till Made liett, saa att mand maa der baade

udi, och mange fanger der Helseboed, och bliffver

karsclie ocli fanger Helseboed aff Sotter.

Item der nest ligger Eynerfjord 6
,
och emellum

hannem och forskreffne Rafnsfjord ligger en stoer

Hoffgaard, som høerer Konningen till, och den

Gård hedder Foss; och der stander en kostelig

Kierche, vigt til Sanctum Nicolaum, som Konnin-

gen haffver att forlenne
;
och der ner ligger en stoer

Fischesøe fulid med Fisch
,

och tliaa nar stortt

Vand och Regen kommer, och nar det Vand ud-

fallder 6 och mindsches, daa hlilfver der utalig me-

get Fiscli liggendis igen paa Sandet d
.

Item da mand indsejler paa venstre 6 Hånd
ind udi Einerfjord, ligger enn Vig, som hedder

Tliorvaldsvig, och end lenger/ i Fjorden ligger paa

samme Side edtS*Nes, som hedder12 Kiming 7
*, och

«) kan der hade, M. — b) hl. Einarsfjorfcr* — c) rettet efter N,

indfalder, de ovrige. — d) thend lliorre Grunndt, M, — c) vester, ISi,

—
/) ind, till. tf. — g) lidet, till. tf, tf, M, N. — h) Klcning, tf;

Kleincng, C; Kleining, E; Nsaalcdcs: Naar man lober ind 1 Lynes-

fjord, der ligaer ct lidet Næs i Fjorden om Bagbord (til Venstre),

heder Klining
,

JV.
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[end lenger a ligger enn Vig, som liedder Graue-

vig &
,

[och fraa
13 Grauevig c end lenger ligger en

stoer Gård, som liedder
14 Daler och liøer Domb-

Iderchen till. [Och oppaa liøgre Hånd, som ind-

zeylles udi Fjorden e till Dombkierchen, som stan-

der ind udi Botnen/, ligger en stoer SchoufF^ [och

hører Dombkierchen till; udi den samme Scliouffg’

liafluer Domkiercken alt sitt Femett ^ baade stordt

och smaa; Dombkierchen eyer alld Einars Fjord

och samme!edes denn store Øee, som ligger uden-

fore Einarsfjord, och hedder15 Renøøe 1*, saa kaldit,

fordi om Høsten løbe der utallige Rendjuer; der

er almindelig Vedscliaff, och da /c iche uden Bisclio-

pens OrlofF. Och paa den Øe ehr (de) bedste

Talgesteen*, som paa Gronnland sees, saa nattur-

lig gode att de gjore deraff Gryder och Kander,

och er saa stadig Steen, att lllden kand den iche

fortere, och gjores der saa store Kander 771 aff een 71

Steen, som x eller xij Tønner ganger udi. Och

a
)

lengcr ind, li. — b) Graavig, Eggers; Granvigb, E ; Grannc-

vig, Grantevig, AT

;
Granwikc, Pj Grandevig, 11 \ Grantvig, C i

Grcnjuvilc, p. — c) mangler i B, C, E. — d) saal. A7
; Dallcr, A, E.

— e) samme Fjord, Z?, E; fra [ Og om Skilbord (til Ilbire
) som

indscglis paa Fjorden, N. — /) saal. Æ, Ej Bonncn, A. — g)f*'a |

der, B. — li
) Femmett burde vel snarere skrives benet eller, fenet

af det Islandske fennSr (fena5), Kvæg , Faar. — i) lteignbc, JB

;

Bonbe, C\ Bihdsbc, A7

} llinsey, p. — /f)docb, /?, E — l) saal. li

^

M% A7

;
Kclljestcen

,
A ,

det bor vpaatvivlelig skrives Telljcstecn. De
ovrige Haandskrifier have Afændringerne Thclljesteen, C, Tæljcstcen

eller Vegstccn, E
,
og A paa andre Steder Thoeligestecn; hvoraf det

fremlyser
,
at det islandske Ord maa have været tålgusteinn, Dansk

Vegstccn, jfr. Fornmanna Sdgur V, 215. — m) Kar, B, E; or Ci-

siernes, P. — w) den, E.
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daa vesler lenger for« Landet ligger en Øe, som

hedder Langøe, och i den Øe ligger viij store Bun-

degarde. Dombkierchen eyer alld Øen uden Tiden-

den; Thienden ligger till Hvalsøe Kierche,

Item nest Einarsfjord tigger Hvalsøerfjord 6
;
der

ligger en Kierche, som hedder Hvalsøefjords c Kier-

che; hun eyer ald Fjorden, och saa alld Ramb-
stadefjord1Gd

,
som nest ligger. Udi denne Fjord

er en stoer HolFgard, som Konningen hører till, och

hedder17 Thjodhildestadf

.

Item dernest ligger Ericlisfjord
,

och først i

Fjorden ligger en Øe, som hedder Eriksøe/; hun
hører Ilallfdellen Dombkierchen till och Hallfdellen 13

Dyureness*-Kierche till; Dvurenes Kierche ehr den

storste Kierche Sogn, som paa Gronnland ligger,

och ligger den samme Kierche paa Vesterhanden

som mand indseyller i Ericlisfjord. Dyurenes Kier-

che eyer aldt* innd udi Mittfjord; Mittfjord schju-

der ud fraa Ericlisfjord rett udi Nordvest; och ind

lenger udi Ericlisfjord ligger19
Solefjellds^ Kierche;

hun eger ald Mittfjord. Da lenger ind i Fjorden

ligger Leyder 1 Kierche90
,
hun eger alt ind i Botnen

och saa ud paa den anden Side til Burfjelld ™; och

a) fra, E. — b) Jsl. HvalscyjarfjorSr; Mvalsoefjord, /?, E. — c) St.

Arons, M. — d) saal. A , I); mulig' rettere Karnbstadcfjord, Rain-

sladfjord, 1?,E,' Rnmstafcarfjbrbr,
f); Rammcstedfjord

,
N

; Romse

Eord, P. — c) Thyodhyllestad, A; Thjodillcstad
, /?, E > Hellcstad,

— f) saal. rettet efter P : an high Land callcd Ericlcs IJought;

Høerlbb, A ; Hcnbc, B\ Herey (af héri, Hare), E; Hcrdc, M. —
5*) Dj urnæs

,
B, E. — h) den venstre Haand

,

Ej orn Skibsborde,
AT

- —
*) midt ,

till. E. - k) Saltfjalls
,

/>. — l) Tsl LeiSar, af
lei3; Lcirdals,

J).
— vi) Rrofeldts, B

;

Rurcfjcld, IS’; Burafjall,
f).

Grbnlands historiske Mindesmærker. 3 Bind. (10
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allclt ud *fraa Burfjeld høerer Dombkierchen till.

Der ligger en stoer Gård, som hedder Brattelede",

som pleyer21 Lagmader 6 alt i boe.

Nu sigges dereffter at fare till [Øyer. Vester

lenger c fran Langøe ligger fire Øer, som hedder

Lambøer 2

,
(och Lambøer) Sund, och derfor hed-

der det Lambøer Sund, {fordi) det Sund ligger

imellum Lambøø og Langøe. Da ind lenger till

Erichsfjord ligger edt andet Sund, som hedder

Fossasund23
. Disse forschreffne Øer bøerer Domb-

kierchen till, och forschreffne Fossasund ligger i

Indgangen till Erichsfjord.

Item der rf nordenfor Erichsfjord ligger thou

Vigger, som hedder Ydrevig [och Indrevig e
,

tlii de

ligge saa till.

Item dernest norden ligger Bredefjord, och i

den Fjord ligger Mjoefjord23
/, tha norden lenger

25

Eirarfjord ff, dernest26 Borgerfjord da Lodmunder-

fjord, [tha nest ocli vesterst * aff Østrebygden ligger

Issefjord
27

. Alle desse fler k ere bøgde.

Item fran Østerbygd och till Vesterbygd er en

Tølt Sjøes, och alt ubygt. Og da fram udi Ve-

sterbøgt stander en stoer Kierche, som hedder

Stensnes 1 -Kierche
;
den Kierche var en Stund Dom-

a) Bratlede, B; Bratlidc, E. — b
)

rettet

;

Ladniader, A. —
c) saal. E; 6er vesier lengere, de Jlesic. — d) mangler i Bt C,

J), E. — c) tillagt af de dvrige. — J) Moefjord, E. — g) saal.

E; Eyncrfjord, A o.Jl, — li) saul.B, Af; Burgerfjord, A$ Bjurgcr-

fjord, E. — 0 tha ncst vesteist, B; endelig og Vester* ærts, F. —
k) maaskee rettere Fjorde, Fjord

,
fattes i Af; og Fjordt, till. AT

.

— /) saal. A, B, C, D; Stenes, M; Hcusnæs, urigtig, E

;

(rimelig
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hierche ocli Biscliops-Sedet. Nu liafFuér Skrellinge

all Vesterbygden ud«; daa er der nocli Heste, Ge-

der, Nod, Faar, alt villdt ocli ingen Follch, chri-

stenn eller hedenn28
.

Item dette alt, som [forsagt er 6
,

sagde c oss

Iffver Bardsen rf Gronlænder c
,
som/ var Forstander

paa Bischobsgarden i Gardum paa Gronnland udi

mange Aar, at band hafFde alt dette seett, ocli

hånd var en afF dennem, som var udnefFender afF

Lagmandens’, at fare till Vesterbygden emod de

Skrelinge, att uddrifFve de Sclirellinge udafF Vester-

bygd; ocli da de komme didt, da funde de ingen

Mand, endten christenn eller heden, uden noget

villdt Fæ og Faaer, ocli bespissede sig afF det villtt

Fæ, ocli toge 6 saa meget som Scliivene kunde

berre, ocli zeylede saa der med hjemb, och for-

sclirefFne IfFver var der med.

Item [da norden lenger fraa Vesterbygde lig-

ger et stortt Fjeld, som hedder Hemelrachs Fjelld*,

och lenger afF end til dette Fjelld maa ingen Mand

zeylle, som LifF vill beliollde, for de mange HafF-

svælge, som der ligge om alt HafFved.

Sandnes, see ovenfor S. 246'); Strosnes, N; Straumsncs, efter Bi-

skop Thord Thorlacius’s Gisning.

a) inde, B. — b) forskrefTuit staar, B. — c) fortalt, Ej h.iffver

Leret, N. — d)
saal. B$ Baardtszen, M; Bort, A,C, D; Bcre. E,

> Bcvius eller Bcrius, TorJ'æus

;

Boty, P. —— e) Gronlendinger,

— f) fodt vor paa samme Grdnnlandt, ocli lianndt, till. M. —
SO Lanoditt, M. — II) saal. E; Faaer, A. — i) Hiruinrafczfjall, f);

Hemeuell Badszfielt, B; Hammelrads F., C; Ilimmelradsl jeld, N; Hem-
mcrolds. E; Hemcl Hatsfcldt, P ; muelig Himinraki, Himmclræk-
ker d. c. rækkende op til Himlen.

( 17*)
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Item udi Gronland ehr nocli Søllffbjerrig, hvide

Bjorne, hafFvendis røde Fleclie udi Hovedett, hvide

Falche, Hvalstendr, Rostungsvorde 0
,
allehånde Fi-

schekjonn mere end udi nogen andre Land; der er

och Malmersteir9 allehånde Lyder 6
;

tlier er Thoeli-

gesten c
,
som aldrigh scliader Illd, och afF de Stene

hugge de Gronlender Potter, Gryder, Schoelle fZ och

saa store Kar, att udi edt Kar ma ligge x eller

xii Thønner. Der er nocli Réiidyer®.

Item udi Gronnland kommer aldrigh store

Stormeveder.

Item Sne kommer/ megen udi Gronland; der

er iclie saa kalldt som i Island eller Norge31
. Der

vogxer paa hoye Fjellden ocli nedre under de32

Aalldes^ Frugt saa store som [nogre Eble 7
*, och

goede att ede; der voxser den beste Hvede som

verre maa33
.

å) -fattes i B; Kosmortænder, E. — 6) af (let Isl. HtJr, Farver

(Enkelt. litr) gammel Dansk Lod 5 eller Farffuc, till. B. — c) Tal-

gesteen, B ; Tælgcstern, E. — d) Kcylcr, B; Kjedclcr, E. — c) paa

some bor, till. B. — /) ikke, till

,

E. — g) Oldenn, E, det Is-

landske aldln. — h ) Æbler. E.

ANMÆRKNINGER.
De ældste islandske Kildeskrifter til disse Efterretnin-

ger ere formodentlig de, som ere aftrykte ovenfor S. 210-

212, hvortil vi lier maae henvise.

2
) Her menes sikkerlig blot den beboede Deel af Grbn-

land, især dens bstligste eller sydligste Kyst. Om Gun-

bjornsskjærene have vi udforlig handlet ovenfor I, 71-149,

hvorved vi antage at det er fuldstændig blevet oplyst, at de

saakaldte GunbjOrnsskjær ,
der sildigere fik Navn af Kross-

eyar udgjOre den hele Ogruppe, som nu i forsk jellige Af-
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delinger er bekjendt under Navnene Danells Oer og Graahs
••

Oer. Det heranforte bestyrker denne Sætning paa det iuld-
••

stændigste, da disse Oer netop, efter de ældste Søfareres

Kaas i disse Farvande, virkelig laae midtveis mellem den

sydligste Deel af Islands Vesterland og den beboede Deel

af Gronland. De sugte nemlig forst Landkjending af Gun-
••

bjornsskjær, for derefter nogenlunde at kunne liave Ostky-

sten i det mindste af og til i Sigte, indtil de kunde dreie

af ved Landets sydligste Spidse, for at soge Sandhavn ved

Herjolfsnæs o. s. v.

3
) Leed er det Islandske leid, Vei, Kours.

4
) Om den herommeldte Havis handler Kongespeilet

;

vedkommende Steder deraf ville indrykkes i det følgende.

60 Som bekjendt har ogsaa en Fjord og et derved lig-

gende stort Bygdelag i Island samme Navn. Den nævnes

aldeles ikke i de ældre Beskrivelser, og var da muelig den

sidst bebyggede Deel af den gamle Colonie, maaskee dog

med Undtagelse af den tilsidst dertil regnede Solvedal og

Solvefjord (see ovenfor I, ISO, 190, 206, samt III, 226),

hvis nemlig Bjorn Johnsens Læsemaade paa sidstanforte

Sted er den rigtige; til de ældre Oldskrifters Orden af Fjor-

dene eller Bygdelagene passer den ikke, da Solvedalen i

Landnåma og Erik den Rodes Saga nævnes mellem llafns-

fjord og Alptafjord.

6
) Dersom Berufjord r virkelig har staaet i Originalen,

betyder Navnet Hunbjdrnes Fjord; — en Fjord (med en

llandclshavn) paa Islands Østerland har den samme Be-

nævnelse.

Navnet betyder: Jængero end andre” o: (andre Fjorde).

8
) Om dette Navn og den historiske Person, hvoraf det

rimeligviis er taget, kunne vi henvise til vore Uddrag af

Olaf den Helliges Saga, med de dortil foiede Oplysninger

ovenfor II, 239.
9
) Det kunde være rimeligt at der i Originalen har

staaet Kdrsey af Navnet Kar (eller Kdrr') — men man
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maa dog snarere formode, at Krossey (eller Korso) var det

rette: muelig fordi man der havde opreist et Kors, for at
••

betegne Oen som Domkirkens eller Bispestolens Eiendom.

Jfr. det ovenfor (1, 135-149) anforte.
9

10
) Det islandske Aros, som udtales Auroos, betyder Aaens

eller Elvens Udlob; saaledes kaldtes og fordum Stæderne

Aarhus i Jylland og Aros i Sverrig.

1!
) Navnet betyder: Indsoens Dal; som bekjendt har et

Bygdelag paa Islands Nordland den selvsamme Benævnelse.
12

) I Originalen enten Klining eller Kliningr

,

rimelig-

viis det samme som det danske Klyne o. s. v.
,

limagtigt

Leer eller fed Mosejord.

13
) De mange Maader, hvorpaa dette Navn skrives i de

forskjellige Exemplarer, gjore dets etymologiske Forklaring

hdist usikker og vaklende.

14
) Navnet har ligefrem Betydningen Dal; saaledes kal-

des og en stor Gaard i Rangaavalle Syssel i det sydlige

Island.

15
) Af Ordet reinn ( hreinn) en Han-Ren; heraf det

ældre og nyere islandske hreindjr (Rensdyr).

J c
) Dette Stedsnavn har en meget usædvanlig Form,

hvorfor vi formode, at K her er blevet læst (eller feilskre-

vet) for R. Kcimbr betyder vel egentligt en Kam, men

ogsaa den overste takkede eller korsdannede Deel af et

Fjeld eller Klippemuur. Rambstaåir maatte derimod kom-

me af ramb, Raven, Slingren
,
men RarnstaSr af ramr,

stærk, fast, og dette vilde nok kunne give en Mening for

en Gaards Navn.
1T

) Denne Gaard er rimeligviis bleven opkaldt efter

Thjodhilde, Erik den Rodes Kone, der bar dette Navn efter

at hun havde antaget Christendommen
; forhen hed hun

Thorhildc; see ovenfor I, 382, 388, 466, 471.

J8
) Dyurenes kan oprindelig have været kaldet: 1) Dj-

ranes af Dyre
,
{Djri, Diri) et Mands Egennavn, .igesbm

Dyrefjord i Island; 2) Dymes eller Djranes af et eller
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flere (vilde) Dyr; 3) Diarnes ,
det ypperlige (eller kostbare)

Næs, af Adjectivet djr {djn\ dir),

19
)

SoUirfjall (det af Solen beskinnede Fjeld?) fore-

kommer (ogsaa i Fleertallet)
,
som Navn for eet eller liere

Fjelde og en derved liggende anseelig (jaard i Gronlands

Osterbygd; see ovenfor II, 506, 570, 712, 721, samt III,

246, hvor Stedet regnes til Isefjorden; muelig har det

ligget mellem denne Fjord og Eriksfjord, hvorfor det snart

er blevet regnet til hint snart til dette Bygdelag.

20
) Disse Ord have sikkerlig i Originalen været forenede

som leitfar-lirlja
,

d. e. Kirken for det saakaldte leitf eller

leidar-p/7/g , der efter de islandske Love pleiede at holdes

som en Art af Herredsting (dog for adskillige Herreder paa

een Gang), kort efter at Altinget eller Landstinget var blevet

sluttet. I Gronland er det vel blevet holdt paa Brattelid

som Laugmandens faste Bopæl
; uLeyder Kirclie” er vel den

samme som Kirken i (eller for) Brattelid, som liggende

paa dets Grund, nævnt ovenfor III, 246.

21
) Nemlig Laugmanden (Isl. logmadr ,

logsogumadr
,

Svensk lagman) Landets hoieste Embedsmand. See oven-

for II, 433, 435, 441-43, 532, 572.

2^) Lamme-Oerne, riineligviis saaledes kaldte af god

Græsgang for Lam eller Faar.

2 3) Formodentlig kaldet saaledes af forskjellige Fosse eller

Vandfald i dets Nærhed.

2 i) firedefjordens Navn, forklarer sig selv, Breidifjord

r

er endnu en bekjendt Bugt i Island. Mjo(fjordr betyder

derimod den smalleFjord, jfr. ovenfor III,

2 5) Hvis Navnet er rigtig skrevet, maa Fjorden være
• •

blevet saaledes kaldet af eyri eller Ore, en ved den liggende
i

Had og bred Landtunge eller Strandbred.

2 6) Af en Borg eller et Fjeld af lignende Skikkelse; to

Fjorde i Island bære det samme Navn.

21
) Skal være Isefjord eller lsafjordr ,

saaledes kaldes

en bekjendt Bugt i Island og en anden i Danmark.
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1 °) Her menes vel faste Beboere eller Jordbrugere, Bun-
der, — da Skrællingerne eller Eskimoerne kun erc Noma-
der, som efter Behag snart opholde sig paa eet, snart paa

et andet Sted, uden i mindste Maade at dyrke Jorden, da

de kun ernære sig ved Jagt eller Fiskeri. Den hele sidste

Periode er muelig kun en sildigere Glosse, tagen af Ivars

strax nedenfor meddeelte udforligere Efterretning.
2 9

) Dette besynderlige Ord skal her betyde Marmor, lsl.

rnarmari.

,5 °) Talgsteen; see Varianterne. Om de fleste af disse

gronlandske Produkter handle de Steder af Kontingssluiggsja,

som meddeles af os i det folgende.
,u

) Saaledes er det vel forekommet Ivar BaardsOn i

hans kuldskjære Alderdom. Her menes vel og især Ost-

bygden, som ligger sydligere end Island.

3 ~) Ordet aldin brugtes fordum om alslags Træfrugt;

deraf det nydanske Olden
,
hvorunder baade sJgern og Bog

(Egens og Bogens Frugter) indbefattes.

33
) Her er Grdnland aabenbare forvexlet med Vinland,

der fordum havde den stbrste Samfærsel med det forst-

nævnte. See ovenfor I, 222, 270, 272, 420.

9. UDTOG AF KONUNGS SKUGGSJO ANGAAEN-
DE GRØNLANDS BELIGGENHED OG PHY-
SISKE MÆRKVÆRDIGHEDER M. M.
Dette mærkelige norske A

rærk har allerede været længe

bekjendt af dets eneste, men brugbare og smukt udstyrede

Udgave, Soro 1768 (LXXVIII og 814 Sider i stor 4to),

som hav ovenmeldte Hovedtitel, med Tilfoining af tvende

andre nemlig uDet Kongelige Speil” til den hosfolgcnde

danske, og
tt
Speculum Regale” til den dertil foiede latinske

Oversættelse. Som Udgiver staaer Mag. Halfdan Einarsen,

Rector "\ed Holums Skole, paa litelbladet, men dette maa
ikke forstaaes efter Bogstaven

; han havde redigeret Texten,

efter de bedste Haandskrifter
, som da havdes i Island, og
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skrevet den latinske Oversættelse, — men den berømte
Jobn Erichsen omarbeidede derefter i Kjobenhavn den hele

Hedaction, deels efter Hans Pinsens Udskrift og Collatio-

nering af de her forvarede gamle Codices, deels ved sin

egen Fortsættelse af sidstmeldte Arbeide. Ogsaa forfattede

Erichsen en ny dansk Oversættelse af Værket, isteden for

den af Einarsen skrevne, og tilfoiede adskillige archæologi-

ske og literairhistoriske Anmærkninger, samt endelig en

vidtløftig dansk Indledning, som tildeels er affattet med
særdeles Hensyn til H. Finsens paa Latin forudskikkede

i.Hissertatio historica de Speculo regali”, forfattet og forst

udgivet 1766. — Saavel den sidstnævnte islandske Lærde,
som den berømte norske, Gerhard Schoning, havde for i

Sinde at udgive dette ypperlige gamle Skrift, men det saa-

kaldte, i Island oprettede, usynlige Selskab var kommet dem
i Forkjobet ved at overdrage Halfdan Einarsen det oven-

meldte Arbeide, som fremmedes af ham med stor Iver og

Hurtighed, og Lykken foiede dette Foretagende paa en her

usædvanlig Maade, i det den islandske Kjdbmand Sdren Pens

formaaede Erichsen til Værkets Fortsættelse og tildeels nye

Hearbeidelse, samt dets Udgivelse i Trykken, hvorimod han
selv afholdt de dermed forbundne meget betydelige Om-
kostninger.

Finsen og Erichsen have med deres bekjendte Lær-
dom og Omhyggelighed saa ndie undersøgt og drøftet det

her omhandlede Skrifts Oprindelse, Beskaffenhed og sand-

synlige Alder m. m., at vi vel kunne henvise til deres Af-

handlinger derom. Vi bemærke kun, at disse Forfattere

have været noget uenige om den Tid
,
hvorpaa det. oprin-

delig er skrevet, da Finsen antog at det var skrevet i Mel-

lemrummet fra 1154 til 1164, men Erichsen derimod, at

det ikke var ældre end 1184, og dog snarest skrevet inden

1200, hvorimod Suhm og Eggert Olafsen meente at det

forst var forfattet i det 13de Aarhundrede. Vi maae tilstaae,

at vi helde til Biskop Finsens Mening, •— ogsaa med Hen-
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syn til dette Udtryk i et af de her meddeelte Stykker af

Værket om Grønlænderne: nu hafa feir ser biskup, uNu

have de en Biskop for sig selv”, da det forekommer os at

antyde den Omstændighed, at Grønland, da Bogen blev

skrevet, først for kort siden havde faaet sin egen Biskop.

Bispestolen i Garde blev oprettet og dens første Biskop Ar-

nald tog den i Besiddelse benved 1125 (see ovenfor II, 676;

III, 6, 41), men hankom tilbage derfra til 'Norge, hvor han

ansattes som Biskop i Stavanger 1152. Naar vor Forfatter

virkelig har skrevet den her omhandlede Deel af Bogen

henimod 1154, maatte han vide at Landets anden Biskop

først nylig var taget dertil, og at hans Formand kun ved

Forflyttelse havde forladt dets Bispestol, saa at han derved

vel kunde være bleven foranlediget til hine Udtryks Anven-

delse, endskjønt han muelig ikke har vidst, at Biskop Ar-

nald havde været saa længe i Grønland, som det i Virke-

ligheden var Tilfældet.

Flere Udtryk, der vedkomme Skriftets AfTattelsestid,

forekomme i disse Stykker
,
nemlig de der angaae en Bog

om Indiens Undere, som skulde være sendt derfra til den

byzantinske Keiser Emanuel (som regjerede fra 1143 til

1180), men siden (rimeligviis i Afskrift) være kommen til

Norge, kort førend Kongespeilet blev skrevet. Vi antage

den Gisning af Finsen forsandsynlig, at den bekjendte nor-

ske Høvding Endride Unge havde medbragt den fra Con-

stantinopel, hvorfra han kom første Gang tilbage til Norge 1

i Aaret 1150. Han havde været meget længe i Keiserens

Krigstjeneste
;

da han den Sommer kom til Bergen
, hvor
••

Kong Inge med sit Hof, samt Røgnvald og Harald Orken-

øernes Jarler, opholdt sig, fortalte han meget om Begiven-

hederne og Tilstanden i hint fjerne Udland, hvorved Jarlen

Finsen har laget de hertil horende (m. fl.) Beretninger af Torfæi

Ilisturia Norvegica ;
vi havt* holdt os til deres nu i Trykken udgi\ne

Kilder, især Hei rask ring la, Fornmanna-Sogur og Orkncymga-Saga.
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Rdgnvald og 4 norske Lehnsmænd eller Høvdinger fik saa

megen Lyst til selv at komme der, at de aftalte et Sotog

dertil med adskillige Krigsskibe, hvilket forst skulde foretages

efter to Aars Forlob, og hvori Endride Unge lovede at deel-

tage som de (ivriges Veiviser. Toget kom virkelig i Stand
• •

1152; den sidstnævnte Jarl og Orkenoernes Biskop, Vil-

helm, vare blandt dets Anførere; i alt horte 15 store Skibe

dertil. Efter adskillige Krigsbedrifter mod de Vantroende i

Spanien
,
opkom der nogen Uenighed mellem de norske

Høvdinger Erling Skakke og Endride Unge ,
hvorved den

sidstnævnte foranledigedes til at skille sig fra Flaaden med G

Skibe, da han forst seilede til Marseille og derfra til Con-

stantinopcl, hvor han blev meget vel og hæderlig modtaget

af hans forrige Herre, Keiser Emanuel, hos hvem han stod

i stor Anseelse. Imidlertid droge de øvrige Nordmænd og
• •

Orkenoboere omkring i Middelhavet og besøgte det hel-

lige Land og Jerusalem, hvorfra de toge til Miklegaard;

Misforstaaelsen med deres der lioit anseete Landsmand End-

ride vedvarede, og de begave sig paa Hjemreisen henimod

Foraaret 1154. Endride opholdt sig noget længere hos

Keiseren, men tog derfra til Norge, hvor han blev ansat

ved Kong Eystein HaraldsOns Hof; ved dette opholdt sig

og en Islænder, Præsten Einar Skulason, som i sit beromte

Digt Geisle har (blandt andet) besjunget et Mirakel af Olaf

den Hellige i Grækenland, som omstændelig var blevet for-

talt af uden gavmilde” Endride Unge. Om dette er skeet

efter hans forste eller anden Udenlandsreise, vide vi ikke

med Sikkerhed, endskjont det sidste snarere maa formodes;

i samme Uvished ere vi og med Hensyn til den fra Con-

stantinopel til Norge bragte Bog
,
hvis Endride

,
hvilket vi,

efter det ovenanførte, ansee for sandsynligt, er den, der

har fort det dertil. Endride blev snart Jarlen Erlings aaben-

bareFiende, især 1161, efterat denne havde ladet udraabe sin

Son til Konge i Norge, men Endride erklæret sig for Hakon
Herdabreid, hvem han sogte at sætte paa Thronen. Erling
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overvandt Hakon 1162, og 1163 skilte han ligeledes Endride

ved Livet.

Kongespeilet viser udtrykkelig (Udgavens S. 66-69) at

det er skrevet i Norge af en Yngling, som eneste Son af

en fornem (S. 12) og meget rig (S. 14) Mand, der forhen

havde staaet i stor Anseelse hos forskjellige Konger (S. 13),

og længe havde boet paa Helgeland eller idelig bereist det,

især dets nordlige Deel (S. 66, 68, 69), hvilke Steder og

vare Sønnen
,
af egen Erfaring (S. 69, 85) noie bekjendte.

Finsen har antaget at Fader og Son boede paa selve Helge-

land. Derimod mener Erichsen (Indledn. S. LX) at Bogen

er skrevet under en noget sydligere Himmelegn, som Jængst

Nord i Trondhjem”. Det maa bemærkes herved , at Kon-

gens Lehnsmænd i Norge i det 12te og 13de Aarhundrede

tit opholdt sig udenfor deres Lehn, ved Hoffet eller i Kjob-

slæderne, hvor de da gjerne havde deres voxne Sonner hos

sig, og paa en saadan Maade kan Bogen tildeels være skre-

vet i Nidaros, som Norges og tillige Helgelands Hoved-

stad. Af Udtrykket uhcr” (S. 85) at slutte, maa et andet

Sted af Skriftet være nedskrevet paa Helgeland. Soge vi

efter Helgclandske Hovdinger i hin Periode, finde vi neppe

liere end to, som her kunne komme i synderlig Betragt-

ning. Den forste af dem er Yidkunn Jonson, som i sin

Ungdom blev bekjendt ved store Heltegjerninger paa Kong

Magnus Barfods Krigstog til Irland, hvorfor han stedse siden

stod i meget lioi Anseelse hos hans Sonner. Han arvede

efter sin Fader Hbvdingsædet Bjarko (Bjarkey), hvor lian

var Kongens Lehnsmand (lendr madr) paa Helgeland. Hans

Bolig laa nær ved de i Kongespeilet omtalte Steder Andar-

nes og Vaage (Vogar). Han var ikke alene en tapper, men

ogsaa en særdeles ædel og klog Mand; det var vel ogsaa

derfor at Kongesdnnen Magnus (siden kaldet den Blinde)

blev betroet ham til Opdragelse fra hans spæde Barndom

af; — da han, som Mand, blev fordreven fra Kongedøm-

met, fandt han i Aarene 1138 og 39 Tilflugt hos sin Foster-
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fader, som blev en gammel Mand, og har formodentlig le-

vet til henved 1155 eller endog 1160. Han synes at have

efterladt sig en Son Erling, som og boede paaBjarko eller

eiede den, da det er høist rimeligt, at den Vidkunn Erling-

son, som benved 11S1 arvede Gaarden efter sin Fader, har

været hans Søn; som Tilhænger af Kong Magnus Erlingson

blev han 41S3 overfaldet paa en Reise og skilt ved Livet

af Kong Sverres Krigsmænd. Biskop Finsen antager den

nysnævnte Erling for Vidkunns Sønnesøn, i det han frem-

sætter den Gisning, at han har været Kongespeilets For-

fatter, samt at den Beskedenhed, som fremlvser af den Er-

klæring i Skriftet, at han helst ønskede at være unævnt og

ubekjendt, vel passer til den Omstændighed, at han ellers

ikke nævnes af Historieskriverne.

Den anden berømte Høvding paa Helgeland i hint

Tidsrum var Sigurd Hranesøn
,
den ældre Vidkunns Vaa-

benbroder paa Magnus Barfods irske Krigstog, og denne

Konges Svoger, som gift med hans Halvsøster Skjaldvør.

Han boede paa Steig i Helgeland og havde Kongens Op-
peborsler af Finmarken samt Handelen derpaa til Forle-

umS af Kong Magnus’s Sønner. Nabohøvdingen Vid-
kunn var stedse hans trofaste Ven. Sigurd var lige-

ledes almindelig agtet, som en udmærket Hædersmand.
Naar han døde, vides ikke, men han efterlod sig en
Søn, Nicolaus, som i sin Tid var en af Norges rigeste og
ypperligste Høvdinger. Han eiede Fædrenegaarden Steig

og tillige en Gaard i Nidaros, hvor han tit opholdt sig, ja

var endog i Kong Magnus Erlingsøns Tid Stadens høieste

Ovrighed. Der blev han den Sde September 1176 over-

faldet og dræbt af Birkebenerne. Hans Død beklagedes

°vermaade meget; dersom han har forfattet Kongespeilet

°g levet som han lærte, med Hensyn til Hoflevnet og Re-
gjeringssager, var det ikke at undres over. Det er saare

rimeligt, at han har arvet sin Faders Handel paa Finmarken,
Pilken han let kunde udvide til andre Lande; det har
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maaskee været hans Ungdomsidræt, og Levereglerne for

en KjObmand ere da derfor bievne beskrevne saa nbie i

Kongespeilet, endskjont lian, rimeligviis af særegne Grunde,

ikke har villet beskrive Handelen paa Finmarken, der dreves

paa Kongens Vegne, som et af ham forlenet Monopol. At

Nicolaus, i en saadan Stilling (eller Forventningen derom)

helst sogte at lære de nordlige Nabolande Island og Gron-

land, samt deres og de omliggende Haves Frembringelser

at kjende, var saare naturligt. Hvad Irland angaaer, hvor-

om Talen ellers mest er i det samme Skrift, saa er det

mærkeligt nok at baade Vidkunn og Sigurd maatte have

nogen Kundskab derom af egen Erfaring. Vi kunne over-

hoved neppe feile deri, at antage enten Erling Vidkunnson

eller Nicolaus Sigurdsbn (fra Helgeland), dog snarest den

sidstnævnte, for Kongespeilets Forfatter.

UdfOrlige Beskrivelser over de gamle eller mærkelige

Godices som haves af Værket, maa forbeholdes dem, som

i sin Tid foranstalte en ny og fuldstændig Udgave deraf.

Erichsen har inddeelt samtlige Exemplarer i to Hovedklas-

ser, norske og islandske. Vi indsee ikke tilstrækkelig de

rette Grunde for denne Inddeling, og have heller ikke saa

noie kunnet undersoge dem , at vi see os i Stand til at

have nogen afgjort Mening i den Henseende, dog med

enkelte Undtagelser. Vi nævne her kun dem
,

hvilke vi

have anseet for de fortrinligste, hvis Brug har'staaet til

vor Raadighed, og som indeholde de Stykker der angaae

Gronland samt de Have som omgive det og Island. De

ere nemlig, saaledes som de her noteres, alle i Gataloget

over de Arnæmagnæanske Haandskriftcr henforte til Nr.

243 i Folio, endskjont de fleste (af 17 overhoved, Brud-

stykker iberegnede deri) ere i Kvartformat.

B i Folio fortjener uden Sammenligning den fOrste

Plads blandt alle Codices af Skriftet, da den formodentlig

er skreven i selve Norge, i det 13de eller forst i det 14de

Aarhundrede. Den er ikke lagt til Grund for Udgaven,
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men burde vistnok saa vidt mueligt benyttes saaledes ved

en ny og fuldstændig Udgave. Den er beskrevet som (a)

Nr. 2, i Erichsens Indledning S. XXX-XXXIII, hvor

mange af dens sære Ordformer og Retskrivningsmaader

findes optegnede. Ikke desmindre er dette Haandskrift

skrevet efter et andet, der enten har manglet adskillige

Ord, eller disse have været ulæselige for Afskriveren, mue-

lig formedelst Ælde, og da kan det vel være at dets Ma- .

trix har været Forfatterens egen Original. Af denne Aarsag

sees her adskillige aabne eller uudfyldte Rum
,

og noget

er blevet udkradset, rimeligviis som Skrivefeil, foraarsa-

gede af Vanskelighed ved Urskriftets Læsning. Ellers er

denne Codex skrevet med en ypperlig og tydelig Haand,

af hvilken nogle Linier sees som Prøver i en kobberstuk-

ket Vignet paa Udgavens S. 237; Initialbogstaverne ere

smukt tegnede og illuminerede med fine Farver. Denne Co-

dex er i sin Tid af Arild Hvidtfeld bleven foræret til Jonas

Jac. Venusinus og har adskillige Marginalier, som uden

Tvivl ere skrevne i Norge. De ere i det mindste af tvende

Arter; til den forste regne vi nogle Linier, paa forskjellige

Blade, conciperede for eller copierede fra samtidige norske

Diplomer; i det ene taler Porstcem Jonsson
,
lensmadr

a Hadalande i forste Person
;
begge angaac Ogmnnd Lauu-

ransson, efter hvis Begjering de synes at være bievne ud-

færdigede, det ene som Tingsvidne, muelig har denne Mand

i sin Tid været Bogens Eier; sandsynligvis har han levet

midt eller sidst i det 14de eller forst i det lodeAarhundrede 1
.

Det andet Slags Marginalier ere vel noget yngre, og angive

kun hist og her Textens Hovedindhold i siettere Norsk.

Paa enkelte Steder findes endelig latinske eller danske Ord
i i i i i

_____ ^ ^ —

*) Man finder i gamle Diplomer at en rig og anseet Mand, ved

Navn porstein Jonsson boede i Siidrc paa Valders (som grændser

nmiddelbart til Hadeland) i Aarene 1343-1360. See Samlinger for

Norges Historie og Sprog III, 181, IV, 6/4.
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indskudto mellem Linierne, som Forklaringer, rimeligviis fra

det 16de Aarhundrede.

Denne Codex er desværre defect, da den mangler

baade Fortale og Slutning, samt ellers i det mindste 12

Blade, og deriblandt fuldt f Dele af den her meddeelte Text.

Vi have kun kunnet benytte den fra Udgavens S. 165 L.

12 til Slutningen af den lier meddeelte Text S. 213 L. 5.

Da den horer til de faa B(jger, som saa hoit oppe i Mid-

delalderen ere skrevne paa Norsk og (paa de Heste Steder)

rimeligviis folger den oprindelige Ordfoining og Retskrivning*

have vi anseet det for vor Pligt, uden at afvige fra den

særegne Orthographie, at lægge dette ældste Haandskrift af

Værket til Grund for dets os her vedkommende endnu

beholdte Stykkers nye Udgivelse, efter John Sivertsens riOi-.

agtige og af os med Originalen collationerede Afskrift.

C bestaaer egentlig af 3 Hovedafdelinger eller sær-

skilte Hefter af forskjellige Exemplarer, nemlig en Codex

og tvende gjennemdragne Hefter. Her anfiire vi kun det ene

af de sidtsmeldte under ovenanførte Bogstaver (Bogen deri-

mod under L) men det andet Hefte vedkommer os deri-

mod aldeles ikke, da det ikke indeholder noget, der ved-

kommer GrOnland. Selv det her omhandlede Hefte bestaaer

af forskelligartede Pergaments Qvartblade, i alt S (af hvilke

dog eet er lost), men de have i sin Tid i det mindste til-

hort 6 forskjellige Codices. Til de her af os meddeelte

Stykker Iføre:

1. Det luse Blad (mærket C) rimeligviis skrevet i det 15de

eller 16de Aarhundrede, som indeholder det forste her-

til horende Stykke (Udg. S. 59-61). Dette Blad findes

ikke om meldt af Erichsen.

2. Et Blad med en anden Haand og af en storre Format,

som indeholder det selvsamme Stykke, mærket E. Det

nævnes i Indledningen af Erichsen S. XXXIV (g) som

horende til hans Nr. 8, hvormed han har betegnet det
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hele gjenncmdragne Hefte. Vi formode, at det er fra

det 14de eller 15de Aarhundrede.

3. Det 1ste af 2de sammenhængende Blade (mærket B,

mellem hvilke adskillige andre mangle), skrevne med
en anden Haand, og i en mindre Format. Derpaa fin-

des noget af vort 2det Stykke (Udgavens S. 74-76, det

ommeldte afErichsen, 1. c. S. XXXVI (c) som horende

til hans Nr. 8); de ere rimeligviis fra det 15de Aar-

hundrede.

D) En Pergamentsbog, skreven i Island, omtrent midt

i det 16de Aarhundrede, efter troværdige Mænds Beretning

af Præsten Jon Einarsen til Reykholt, Broder til Islands for-

ste evangeliske Biskop Gissur Einarsen. Den ommeldte Ud-

gaves Indledning S. XXXIII som (b) Nr. 3.

E) er af Udgiverne sat iblandt de norske Haandskrifter

som d, og betegnet af dem som Nr. 5. Denne Membran

(af hvilken en kobberstukken Prøve sees foran Udgavens

Dedieation) er neppe ældre end fra Begyndelsen af det

15de Aarhundrede. Dens Retskrivning er baade maadelig

og vaklende; den adskiller ikke d fra 6

;

for u bru-

ger den snart denne Charakter, snart derimod v eller w;
i Endelser paa r (uden foregaaende Vokal) har den enten

ur eller det sædvanlige Tegn for Forkortelsen deraf, og te

næsten allevegne hvor c udtales, saavel i lmperfecter, som

Pronomer og Adverber. I øvrigt henvise vi herom til Ud-

gavens Indledning, S. XXXIV. Med Hensyn til Indholdet

selv er den derimod een af de fuldstændigste og efterrette-

ligste. Vi have derfor lagt den til Grund for de (forste)

Stykker af vore Meddelelser, som manglede i den bedste

norske Godex, til hvilken Hovedrecension den hører, nem-

lig de som haves i den trykte Udgave (a) fra S. 59 L. li

til S. 61 L. 4; (b) fra S. 74 L. 4 til S. 86 L. 2; (c) fra

S. 120 L. 1 til S. 142 L. 14.

CIS)Gronlnnds historiske Mindesmærker. 3 Bind.
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De (ivrige af os ved Collationeringen benyttede Mem-
braner (alle horende til de Arnæ-Magnæanske Haandskrifter

Nr. 243 Fol.) ere disse:

A. En Codex i Folio, er fra det 14de eller 15de Aar-

hundrede
f

af Udgiverne betegnet Nr. 1 blandt de islandske,

med den Tids Retskrivning, samt ellers af en god Beskaf-

fenhed med Hensyn til selve Indholdet. En Prove af Skrif-

ten sees paa Udgavens Titelblad. Den er for det meste

fuldstændig for saavidt de her af os meddeelte Stykker an-

gaaer. Udgiverne ansaae den for Hovedbogen blandt de

gamle islandske Afskrifter.

F. En Codex i middelmaadig Qvart (overdraget Arne

Magnuscn af Biskop Thord Thorlacius’s Enke)
,

rimeligviis

fra det 15de (om ikke Begyndelsen af det 16de) Aarhun-

drede. Den mangler Begyndelsen, saavel til selve Skriftet,

som til de her (fra Udgavens S. 59-61) meddeelte Stykker

m. m. Erichsen har antaget den (betegnet som (b) Nr. 6)

for at være skreven efter to forskjellige ældre Haandskrifter,

der ellers ere tabte, og derfor med Rette tillagt den nogen

Vigtighed
;
den har ellers mange særegne Ord og Talcmaa-

der, som vistnok tildeels ere mærkværdige, hvorfor vi med

Flid have optegnet dens Varianter. En kobberstukken Provo

af Skriften sees i Udgaven foran Finsens Dissertation S. XI.

I. En Skindbog i stor Octav, skreven, efter en Slut-

ningspaategning, Aaret 1588, betegnet ved Udgaven som

(d) Nr. 9. Den er vistnok meget skjodeslost skreven, til-

deels som et vilkaarligt Udtog
;
dog synes den at indeholde

nogle ikke umærkelige Læsemaader.

K. En Codex i lille Qvart, betegnet i Udgavens Ind-

ledning (e) Nr. 10, synes at være fra det 15de Aarhundre-

de; den vrimler af Skrivcfcil, men har dog nogle mærk-

værdige Læsemaader, her optegnede i Varianterne.

L hdrer nu (ligesom ovenfor er anfort) til den Mag-

næanske Samlings C, ved det at den er indsat i een Mappe

med tvende andre særskilte Hefter af Pergamentsblade.
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Denne Membran ommeldes af Erichsen i Hovedudgavens

Indledning S. XXXIII (c) som Nr. 4, og den er, som han

rigtig bemærker, skreven i Island, efter Reformationen. End-

skjont denne Membran er den nyeste af alle de her til

Kongespeilet horende,- er den dog paa sine Steder ganske

ultcselig, fordi den enten har ligget i Vand, eller paa me-

get fugtige Steder.

N. Papirsafskrift med denne tilfoiede Titel med Arne

Magnusens Haand
: aSpeculum Regale, ex Codice Reseniano

tt
Academiæ Hafniensis” betegnet af Udgiverne med Nr. 13,

og henhurende, som i

,

til den norske Classe.

O. Papirsafskrift af enkelte Fragmenter: uEx Speculo

uRegali in Bibliotheca Resenii Caps. VI, Ord. 7 Nr. 16 in

tt
charta antiqua” ;

af Udgiverne henført til den islandske

Classe som (f) Nr. 14. Det er vist nok at disse tvende

sidstmeldte Afskrifter ere tagne af Originaler, der oprinde-

lig have bort til forskjelligc Codices, og odelagdes i Kjøben-

havns store Ildebrand 1728.

Desuden have vi i Varianterne betegnet den trykte Ud-

gaves af Erichsen fra samtlige ham bekjendte Haandskrifter

sammensatte Téxt med Bogstavet G, — og enkelte Steder af

den dertil føiede Variantsamling (for saavidt vi ellers ikke

have kunnet opdage de afvigende Læsemaaders Kilde) med

Bogstavet II. I al Fald vil vor Collationering af do her med-

deelte Stykker af Kongespeilet yde Læserne den Fordeel

fremfor den ældre Udgave, at de af ovenanførte ved os til-

foiede Bogstavmærke ville kunne see, hvorfra enhver Variant

især er taget. Det vil og lettelig indsees, at vi overhoved

have meddeelt mange tiere afvigende Læsemaader, end de

der angives eller tilfoies i Hovedudgaven.

Disse Stykkers Vigtighed, med Hensyn til Grønlands

og de det omgivende Haves Beskrivelse og Naturhistorie,

behøve vi ikke at udvikle. Der opregnes saa mange Arter

af Hvalfiske og tiere Sødyr, at selv Naturforskerne, næsten

18*
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lige til den nyeste Tid
,

noppe synes at have kjendt dem

alle. Til denne Sags behørige Undersøgelser mangle vi de

fornødne historiske Kundskaber ;
dog have vi, til Veiledning

for dem, som nærmere ville eller bedre kunne beskjeftige

sig hermed
,

optaget de Heste af Ericlisens hertil hørende

Bemærkninger, og tilføiet andre nyere af de os bekjendte

bedste Forfattere over Grønlands, Islands og Færøernes

Naturhistorie. Resten maae vi overlade til kyndige Zoologer,

som specielt beskjeftige sig med Hvalfiskenes og Sælhun-

denes Naturhistorie. At vor Forfatter (eller vel rettere hans

faderlige Lærer) nøie har udspurgt Sømænd og Reisende,

som selv havde været i Grønland, samt befaret dets og Is-

lands Farvande, er tydeligt nok; ligesom og, at han, ved at

berette hvad han saaledes har hørt, er gaaet til Værks med
megen Nøiagtighed og Sandhedskærlighed. Selv meget af

det, som ligner Fabler, bekræftes eller oplyses af den nyere

Brot or Kommas Skuqqsjo.

A) Bis. 59-61.

Sonr: — Nu gatufe J)ér f>ess: al norfer fra oss

|

væri sol skjolari

1

,
|>ar sem næsta er [ekki sumar,

[ok vetrar megin stendr’ svo hatt3
,

at sumar hikir

ekki vera nema skuggi einn, ok margir stafeir fæir

er [bæfei liggr snjor ok jokull a4 ollum sumrum,

svo5 sem um vetr
6

,
sem [er Island efer Grænland7

;

en ek spyr hat sunnan af londum, at
f>ar verfea

ongvar vetrar naufeir, ok sol verfer har [jafnan licit
8

um vetr sem [hér mefe oss a sumrum9

,
ok vex

har um vetr allt, hal ° er sol hefir minna 11 megin,

') vaxi sol stjotnra, Solen voxede hurtigere, A, C 1-2, I), 7, A7

, O, L.

2) cr, A, C, I, K, Ij, u. 0. 3
) hvort i sumar né vetr, D. 4) 11. K-y

fra [ aldregi gengr snjor af eSa joliull (isar)
, /, L. 5) nær, næsten ,

1,K,L. c) vetrum, Cl-2. r) fra [ å Island? eSr cnn h eldr a Græn-

landi, paa Island eller end snarere paa Grønland, 1 $ annat hvori
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Tids Oienvidner, som Ikke have kjendt eller taget noget

Hensyn til lians Fortællinger. Hertil regne vi Uhyrerne

Haustramb og Margy-gur

,

til hvilke Biskop Paul Egede

selv (med de fleste af en Gronlandsfarers Mandskab) saae,

tæt i Nærheden, et hdist mærkværdigt Sidestykke, efter hvad

vi i Anmærkningerne nærmere skulle oplyse. Forfatterens

Efterretninger om det af Europæerne fordum beboede Grøn-

lands Udstrækning, Folkemængde o. s. v. svare vel til an-

dre sandfærdige, saavel ældre som nyere, og det, livad han

melder om de der i det 12te Aarhundrede allerede opdyn-

gede uhyre lismasser, kan vel tjene til at berolige dem,

som befrygte odelæggende Fdiger for Europa af Polarisen,

fordi den, efter deres Mening, i de sidste Aarhundreder

skulde være betydelig tiltaget, og endvidere bestandig til-

tage. — Hvad vi ellers have at bemærke, forbeholde vi os

at lilfdie i Anmærkningerne.

Brudstykker af Kongespeilet

A) Side 59-61,

Sonnen: I erindrede nylig, at Solen gaaer hur-

tigere* norden for os, hvor der næsten ingen Som-

mer er, men Vinterens Magt faaer saaledes Over-

liaand, at Sommeren kun synes at være en Skygge,

og der gives mange Steder, som hver Sommer ere

belagte med Snee og lis, ligesaavel som om Vin-

teren, saasom paa Island eller Gronland. Derimod

horer jeg fra de sydlige Lande, at de ikke kjende til

Vinterens Trængsler, og at Solen der giver en bestan-

dig Varme om Vinteren, ligesom her hos os om Som-

meren, samt at alt voxer der om Vinteren, da Solen

Island eSr cnn hcldr Grænland, Gi, K, N, O. b) jafnhcit, JL, ( l,

/, K, L, N, O. o) fra [
sumur, J. jo) sual. >1, Cl-2 og (1c ovrige $

I>at, ur. E. u) minnst, /.
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bæbi korn ok [allir abrir jarbar avextir
1

,
en uni

sumrum må jorb eigi kola~ liita solar, ok grær3

hv6rki korn né gras fyri hruna sakir, ok er \>eim

sumarit til jafninikillar anaubar4 fyri liita sakir, sem

oss er vetrinn fyri kulda sakir
1

: [lond slik
6 sem

eru7 annathvort8 Pul9

,
ebr enn heldr Jorsalaland 10

.

B) Bis. 74-86.

Sonr11
: Mebr kvi at ek skal i leyfi forvitnast

til gamansamligrar ræbu, ka kylcjumst ek of-litils
12

spurt hafa um Irland, Island ebr Grænland13

,
ok

undr kan14
,

er kar ero 15
,

annathvort um [undar-

]iga elda ebr fålieyrb
16

votn, ebr um kyn fiska ok

skrimsl kau ?
er bar vafra

17
i hofum umhverfis; ebr

[um gang18
isa bæbi i liafi [ok svo19 a [keim lond-

unf°, ebr kat er Grænlendingar kalla norbrljos, ebr

liafgirbingar
21

f>ær sem verba i Grænlands liafi
22

.

Fabir : Eigi em ek fusastr at tala
23 um [undr

kau, er hér24 ero25 norbr meb oss, ok veldr J>Vi lit-

ill hlutr, kviat kat er sibr [sumra manna margra,

ef keir hafa eigi augum séb, at tortryggja ok kalla

flestallt logit
20

,
ok Juk1 nier kat illt i [ræbu at færa,

i) allr annarr åvoxtr, A, Cl, D, I, K, L. 2) hera, 1, K. 3) gefr, //,

Cl, D, I; gctr, I(, L. 4) nauSar, A, Cl, D
,
I, A, L, 0 . 5) ok cru, t.

G. 0) fra [ svo, A. 7) er, A, D, F, L. ») u. 1,K. 0) Piill, Ci ;

}>i 5 ,
urigtig, TV. 10) fra [ er udslettet eller ulæseligt i C2 .

11) Um Irland, Island og Grænland
,

t. O, som et Capitcls Overskrift.

12) ofII 116, A,C3,D,K. 13) Grænaland, her A, II. 14) med dette Ord

begynder de ulæselige Illade af F 5 oli, t. A, C, I),F,K. 15) 1, t.

A
y
C, 0 . io) cld e8r undarlig, A, C, D,K,0 ; u. N

;

eld ævarandi ok,

stedse varende Ild og, F. ir) hvarfla, D; vofra
,
F, 1 ; vofa, IV;

vaxa
)
K. ie) ofrgang, A, C, D, K, 0 5 ofurgångs, G, u. N. 19) c8r,

A, C\ D, F. 20) fra [ land!, F. 21) liafgicr&ir, A; liafger&ir, H;
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har mindre Kraft, saavel Korn som andre Jordens

Frugter, men at Jorden der om Sommereu ikke kan

taale Solens Hede, og giver da hverken Korn eller

Græs af sig for Brandens Skyld, saa at Sommeren

er dem 1

til ligesaa megen Besvær formedelst Heden,

som Vinteren er for os ved dens Kulde, (navnlig i)

slige Lande, som enten Apulien eller end snarere

Jorsalslandef".

B) Side 74-86.

Sonnen: Da jeg, med eders Tilladelse, kan

sporgc mig for i en fornoielig Samtale, saa fore-

kommer det mig, at jeg endnu alt for lidet har

spurgt om Irland
3

,
Island og Gronland, og de Un-

dere som der gives, saasom om forunderlig Ild og

sælsomme Vande, eller om Fiskenes Arter og de

Uhyrer, som sværme i Havet der omkring, eller og

om Isens Bevægelser4 saavel i Havet, som paa de

Lande, eller det hvad Grønlænderne kalde Nordlys

eller de omgjerdende Brændinger, der reise sig i

Gronlands Hav 5
.

Faderen: Jeg er ikke villigst til at tale om de

Under, der gives her nord paa hos os, af den ube-

tydelige Aarsag at det er somme, ja mange Menne-

skers Vane at mistænke eller kalde alt det opdigtet,

som de ikke have seet med deres egne Oine; det er

mig derfor meget ubehageligt at fore noget sligt paa

hafgcrSar, Cy hafgjorSar, O; udslettet i F, hafgerfcingar
,

K, L.

22) hiifum, Have, A,Cy O. 23) ræ&a ,
F, 0 . 21) hingat, Dy fjessa

hluti, cr li in gat, A, C, O;
fjå hl. cr her, F. 25) fra [ u.

J>.
cr heyr-

ast hingal, N, 20) fra f margra manna at Laila flest allt logit J>at

cr ]beir hafa cigi auguro sét, Af C, F, 1
,
K,JS, 0 .
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cf 1 ek skal siban vera kallabr lygimabr2

,
kbtt ck

viti [til sanns3
at satt sé[. Sumt er kat ek hcfi

meb augum séb
4

,
en sumt kat er ek a livern dag

kost at spyrja af beim er séb hafa ok [ransakat,

ok 5
vita til sanns6

at satt er, ok vitu ver ko
7 olygna8

vera. En ek mæl i kvi kessi andyrbi, at ein litil.bok,

[er komit hefir
9 hingal til lands vors, er

10
kaliat er

11

at gjor 12 væri13
å Indialandi ok ræbir lim Indialond 14

,

ok er svo mælt i bokinni, at send hafi verit Emanueli

Grikkja keisara
15

. Nu er kat orb flestra manna, er

heyra bokina, at kat megi16
eigi vera, ok kat se ekki

nema 17
lygi, er kar segir i keirri litlu bok; en ef

gjorla skal hér rannsaka i vorum londum, ka cro

ekki hér kcir hlutir færri heldr18 en [hinn veg19 cro

ritabir, er [jafn undarligir muno kikja cbr undar-

ligri
20

i obrum londum k^im sein ekki ero slikir

hlutir sénir [ebr dæmi til birt
2J

. Nu kollum ver

fyri kvi ka hluti lygiliga
22 vera, at J^eir ero ekki

hér sénir, ok eigi fyrri
23

lieyrbir, [heldr en hér

hafa verit ritabir i keirri bok 24
. [Nu hefir su hin lilla

bok verit liorin viba, at hun hefir
25 jafnan verit

tortrygb ok lygi vænd, ok f>iki mér engi sæmd
[hinum hafa i verit

26
, l>o at viba hafi borin verit,

3) ræSur at flyt ja er, A
y
C, F, O. 2) af, till. G. 3) \iss, F ; fra [

vist, G. 4) sjålfr, till. G. 3) fra f u. A, C, D. 0) vjs s, A,I),F,

/, O 5 vitz, C. 7) J>a', A, C, I), F. e) sannorSa, Fy II. 0) fyrir skdiruuu,

for kort siden , t. A, C, D3 K, L, O. 10) fra
[

kora fyrir oss ok her

i land, ok, F. 11) var, F. 12) u. urigt. A. 13) hef5 i verit, F.

14) Indialands undr, Landet Indiens Vidundere, A, C, D, F, I, K, O.

15) koniingi, A, C, F, I, I(, L, O 5 kdngi, G. iu) her ophorer Fragm.

C3 . 17) utan, F. is) udcl. G
,
H. 10) hinzig, A, 0 $ bizzig, K\
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Tale, som jeg siden kunde blive kaldet en Logner

for, endskjont jeg med Vished veed at det er sandt.

Noget af sligt har jeg selv seet
6 og noget deraf har

jeg hver Dag Ledighed til at erfare af dem, som

selv have seet og prøvet det, og vide tilvisse at det

er sandt, samt tillige ere os bekjcndte som sanddrue

Mænd7
. Men derfor fremkommer jeg nu med den-

ne Indvending, at en lille Bog er kommen hertil

Landet, og siges at være forfattet i Indien, samt

handler om de indiske Lande; i selve Bogen mel-

des det at den er bleven sendt til Emanuel Græ-

kernes Keiser8

;
nu — det er dog de fleste Menne-

skers Dom, som hore Bogen, at det, hvad der for-

tælles i samme lille Bog, ikke kan være til, men
er ikke uden Logn. Skal der herimod noie efter-

sees i vore Lande, saa gives her ikke færre Ting,

end de som om hine ere ommeldte, der vilde synes

ligesaa forunderlige eller fuldt saa forunderlige i de

Lande, hvor man aldrig har seet slige Ting eller

for hort noget sige derom, — end de som ere be-

skrevne i hin Bog. Samme lille Bog er bleven

bragt vidt omkring, men allevegne bleven mistænkt

og beskyldt for Logn, og det forekommer mig, at

hine ikke have nogen Ære deraf9

,
endskjont den er

lunnig, G j |>ar, D. 20) fra £ enn undarligri munu |>ykja, D. 21 ) u.

d) I)
y G

;

hofS, F; fra [ ok cigi fyrr huyrftir, /. 22) lcyniliga, Ion-

Hgc, urigtig O. 2a) fyrr, A, D. 21) fra
|

1/. A. 25) En su lilla

bole liefir J>o viSa (allviSa, L) vent horin, |>d al hun hafi, A
y
F,

L- 20) cr segja liana Ijiiga, nc j>cim er ritaSi, som sige at den
lyver cIler den Mand , som skrev den, till. G.
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mebr J>vi at æ hefir logit verit kallat kat sem a

er ritat
1
.

Sonr2
: Eigi er mer kunnigt, hversu vibfleyg

3

vor ræba vill gjorast um vora daga ebr eptir, en

vil ek4 mebr tilmæli eptirleita peirri
5 skemtan,

at ver tolum um lengra ka hluti, er ver ætlum at

undarligir muno kikja i obrum londum, ok ver

vitum liér til sanns at olognir ero, en ekki [tok-

um ver mikit af at mistrua6
J>a kok, er7 [gjor var

a Indialandi8

, k° at kar sé [mart undarliga9
i sagt,

kviat margir lilutir cro keir kér meb oss, er kar

mundu undarliga10 k^cja, en oss kikja eigi undar-

ligir, er vor ræba mætti langt fljuga at liun kæmi

hångat, sem kess er engin von11
. En ef ek skylda

yfir einliverjum
12

lilut undarliga lata, ke™ [sem

kar er mælt13

, ha synist mér kat eigi sist
14

,
at smair

menn megi10 temja ha enu sterku flugdreku 16
,

er

kar ero i fjollum ebr 'eybimorkum, svo sem su

kok ræbir um, til kess at keir megi riba keim hvert

er keir vilja, sem hestum, jafngrimt sem mér er

kat sagt ok eitursfullt kvikindi 17

,
ok [engi nåttura18

til at
19 mabr megi [i nand vera20

,
en sfbr til hjan~

0 fra [ fclm cr gjorSi, me5 J>vi al æ hefir vérlt (æ væri, /) logit

kaliat J>at er sagt cr af (å er iTtaS
,
F), Ju> at vi5a hafi si5an farit

til eyrna garnans ok skeintunar, — har Forfatteren, ved det at man
stedse har udgivet det for Logn

, som der fortælles (eller cr oji-

tegnet
) , endskjont det siden efter længe cr blevet bragt omkring

til Orenslyst og Tidsfordriv, A, F, I, 1(, L, !S
r

, O; sak ir ])cim sem

til hly5a, t 2V. 2) Sonr spyrr, O. 3) viSfræg, D. 4
) cnn, t. A. I).

5) J)cssari, denne, G. g) kunnum ver rnjok C ;‘h t. F) tortryggja, A,

D,F,I,Å,L,0. z") kallat er al, I), b) al Indialandi kalla koinna

vera, A, F, I, K, L, O. 9) undarligt, F, G ; fra [ inargir hlutir undar-
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kommen meget omkring, at det, som er skrevet i

den, stedse er blevet anseet for Opdigtelse.

Sonnen: Jeg kan vistnok ikke forudsee, livor

vidt vor Samtale kan spredes omkring i eller efter

vore Dage, men dog vil jeg endvidere udbede mig

den Fornoielse, at vi fortsætte den for at handle

noget udforligere, om de Ting, som vi troe ville synes

forunderlige i andre Lande, men som vi dog med

Vislied vide ikke ere opdigtede. Ellers vil jeg ikke

nægte den Bog, som er forfattet i Indien, al Tiltro,

endskjondt meget underligt fortælles deri, thi der

gives mange Ting lier blandt os, som vilde synes

forunderlige der, men forekomme os dog ikke saa-

ledes, hvis vor Samtale skulde flyve saa langt at den

kom didhen, hvilket man dog aldeles ikke kan vente.

Men hvis jeg skulde anstille mig forbauset over

nogen af de Ting, som der fortælles, skulde det

snarest være over det, at smaae Mænd skulle kunne

tæmme de stærke flyvende Drager, som opholde sig

der i Bjergegne og Orkener, saaledes som det berettes

i Bogen, for at kunne ride paa dem, som Heste,

hvorhen de saa ville, saa grumt og forgiftigt som mig

er sagt at hint Dyr er, da dets Natur er af den Be-

skaffenhed, at Mennesket ikke kan opholde sig i dets

ligt, A. 10) nunu (mundu) un dariegir, A
y
Di G i K') uliklcgir, urinic-

ligc ,
F. n) fra [ u. Ay F. 12) einumhvcrjum ,

A, D

;

einum, F.

13) er (J>ar) scgir i bokinni, som det siges der i Bogen
,
A, F,

K

y
O.

14) undr, t. A, Df F, 7f, O. 15) megu, A. ig) flugdreka, de ovrige.

ir) fra [ enga natturu licfir, F. ib) fra [ aunga n. til ha fa, K
%
L, O.

19) jafngr. sem luer er ]bat kv. sagt ok eitrfullt, D
t lfK,L. 20) fra [

J>vi i nand koma, A
f
JC,L

9
0 .
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ar 1 ebr tamnmgar2
.

Fabir: Bæfci ero slikir hlutir ok margir abrir,

keir er f>ar i ero mæltir, er undarligir
3
kikja ,

ok

lata margir4 menn5 tortryggiliga6
yfir, ok synist mer

[fyri kvi
7
eigi

8 naubsyn at jafna kcim hlutum saman,

er [kar ero i ritabir, ok keim er9 hér ero me^ oss
>

er jafn undarligir muno J^ikja. kar, sem [oss J>ikja

kessir hlutir, er nu ræddir ku um10
,
kviat kat mætti

vera, at temja 11
dyrin ebr onnur kvikindi

12

,
[koat

kau væri grimm ebr torrcyfilig 13 um at væla, ka

raun keiui
14

kikja kvi
15

meiri undr, ef svo er frå

sagt
10

,
um kå menn er hat kunnu, at temja tre ok

fjalir til £éss, at så mabr, er [hann er eigi fimari

å fæti enn abrir menn, ka hann hefir ekki annat

enn sko sma eina å fotum17
,
en jafnskjott sem liann

hindr fjalir midir18 fætr ser, annathvort [viij ålnir

ebr ix lengra19

, ka sigrar hann fugl å flaug
20

ebr

mjohunda å21
rås, [keir sem mest kunna at hlaupa22

,

ebr renna23

,
[er lileypr liålfu meira enn hjortr

24

,

kviat så er mikill fjoldi manna25

,
[at hann kann

svo26
å skibum27

,
at hann slingr [i einni rensi sinni

28
ix

i) a|)jånar, G

;

Jijaningar, /. 2) Um sky8, t. O
(
som et Capitcls

Overskrift). 3) rounu, t. A. 4) flest ir, dc fleste, F. 3) undarlcga

ole, t. />. g) torvelliga, /. 7) fra [ J>at, G e) udel. F. 0) fra

[ u. A,I. 10) pessir |)ykja her er nu ræddum ver um, A,F,G,K,Jj.

11) mætti, t. A, 11
,
Fy G. 12) kvikvendi, A, IC 13) torfreifdig, Dj

torvcldlcg, N. 14) jal, till. G. 13) udel. G. ig) fra [ cn Jjctta

mun |>ykja (racira, udel. F; undr, t. D, F; torvclligt, 1 ), ef svo er

fra sagt sem er, A, D ,
F

1
Ij

,
O . 17) c8r hera fætr si'na, eller sine

bare Fadder
,

II j fra [ j>at hefir å fotum ser, |>oat liann sé ekki

å8r fimari cSr fl jota ri enn a&rir roenn, me8an hann hefir ekki anna8 a

fotum nema (enn) skuo sina (eina), A, F, Tj9 J\‘, 0 5 cllegar hera
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Nærhed, end sige tvinge eller tæmme det
10

.

Faderen: Baade slige Ting og mange andre som

fortælles der ere vistnok underlige, saa at mange

erklære dem for mistænkelige, hvorfor jeg ikke an-

seer det nodvendigt at sammenligne de Gjenstande,

som beskrives i Bogen, med dem som haves her

blandt os, der vilde synes ligesaa forunderlige der

(i Landet) som de forekomme os, om hvilke du nu

talte, thi det kunde vel være muligt at tæmme (hine)

Dyr eller andre levende Skabninger, om de end

vare grumme og vanskelige at behandle; dog vilde

de Folk vel ansee det for et endnu storre Under,

hvis man fortalte dem om de Mænd der kunne af-

rette Træer og Fjæle saaledes, at en Mand, som ikke

er raskere til Fods end andre Mennesker, naar han

ikke har andet paa Fodderne end sine Skoe alene,

saasnart han binder Fjæle af 8 eller 9 Alens Læng-

de11 under sine Fodder, kan beseire Fuglen i Flug-

ten eller de Jagthunde, som kunne lobe stærkest,

eller Renen 12

,
der dog er dobbelt saa hurtig som

Hjorten; thi der gives
13 en stor Mængde Mennesker,

som ere saa færdige i at lobe paa Skier, at en af

dem, i eet Lob, kan stikke 9 eller flere Rensdyr

fæir, eller bure Fadder, t. N. ih) å ,
A, D, F. 19 ) fra [ atta e5 r

niti alnir langar, 8 eller 9 Alen lange
, Fj c5r Iengri, eller længere,

till. 11

;

vi
j
alna langar eSa atta, 7 eller 8 Alen langc

,
A, D, F, I,

K, L, O. 20) Hug, F, I, K; i flugi, G. 21) at, A
t
1), F. 22) fra [

1/.

A, F, G; sen» mest megu hlaupn, N. 23) saaledes ogsaa G; bur

rettes til rclna (Rensdyr) 5 tircin, A, D, O (det samme)} lirclni, F;

hrcinum, N} hiera, Ilarer, il
; fra næstsidste [ udel. F, L. 24) udcl.

A
f
F, G. 25) hér me5 oss, till. G. 20) fra [ cr sva kann vel, F.

sr) renna, lobe, till. F, il. 2a) fra £ clnu rensli (sinu) F, 1,K,1j.
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reina meb spjoti sinu [efer fleiri
1
. Nu [munu pessir

lilutir pikja dtruligir ok undarligir
2 a ollum loiul-

um peim er eigi vitu menn meb liverri list ebr

vel
3

slikt ma verba, at fjolin [tom ma vera4 til svo

mikils fljdtleika a fjollum uppi, at ekki vætta5 ma

forbast ras pess manns ok skjotleik, er fjalirnar

liefir a fotum, [pat sem jorbinni fy 1
gir

6
,

en [pegar

liann lætr fjalir af fotum ser, ha
7 er hann ekki fim-

ari enn abrir menn; [en har sem menn ero eigi slik

u

vanir, pa mun varia finnast svo fimr mabr8
,

at eigi

muni af honum taka allan fimleik, pegar 3
slik tre

eru hundin vib fætr honum. Nu vitum ver til

sanns, ok eigum kost um vetr, pegar snjor er, at

sja gnogt peirra manna er slikar listir kunna10
.

Nu gatum ver fyrir skommu peirra hluta, er

allmikil
11 undr mun pikja i flestum stobum12 obr-

um, pviat pat er i gegn allri uatturu, [er flestoll

lond onnur hafa13 um dægraskipti, pviat [solin skin
14

jafnbjart ok 15 [meb jofnum yl
,G

jafnvel
17 um nott

sem um dag, mildn hluta sumars. J)at ma 18 ok

undarliga
19

pik ja
20 hér i landi, a Mæri, um myri

cina, pa er Bjarkadalsmyri21
[er kallat

22
,

at livat
23

tre sem par er i kastat, ok liggr pat24 par [iij vetr
25

,

0 ok JaSan af færri, o«* derunder færre
,

O. 2) man Jess! lilulr

Jykja torlryggiligr (torveldir
,
L) og undnrligr, A

%
I), F, ly A, L, O.

3 ) v
t
cl

f
K. 4

) mæt ti (må) tiimd verSa, A, F, G, K. b) vlctta, Ds F.

0) fra [ Jær sem jdr3u fylgja, F. 7) Jess å milli, A. s) F har

her, rimeligviis ved en Skrivef. , tilf e5 r menn. 9) her ophorer dette

Fragment i Ar
. 10) fra [

ok man Jat mikil lindr pile ja Jnr sem

menn eru ekki sliku vanir [udel, F)
,
en oss pykir ekki undarligl Jat

vera, Jviat ver cruni sliku vanir, At F, G 5
/lj Tjf O. 11) allmikit, d, I1

.
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med sit Spyd14
. Nu ville disse Ting synes utrolige

og underlige i alle de Lande, hvor det er Folk ube-

kjendt, ved hvilken Kunst eller Snildhed sligt kan

skee, at den blotte Fjæl kan udvirke én saa stor

Hurtighed oppe paa Fjeldene, at intet Væsen, som

holder sig til Jorden, kan hytte sig for den Mands'

Lob og Hurtighed, som har Fjælene paa sine Fod-

der; men saasnart han skiller sig af med dem, er

han ikke raskere end andre Folk
;
— men der, hvor

man ikke er vant til sligt, vil der neppe findes saa

rask en Mand, at jo al hans Hurtighed betages ham,

saasnart saadanne Træer bindes til hans Fodder.

Dog vide vi dette med Vished og have om Vin-

teren, saasnart der er Snee, Ledighed til at see en

Mængde af de Mennesker som kunne slige Kunster.

Vi omtalte for kort siden visse G jenstande, som

ogsaa ville ansees for hoist forunderlige paa de fleste

andre Steder, thi det strider imod den Natur, som

de fleste andre Lande have, med Hensyn til Dagens

og Nattens Afvexlinger, at nemlig Solen 15 skinner

ligesaa klart og med lige Varme saavel om Natten

som om Dagen, en stor Deel af Sommeren. — Det

maa og synes underligt, som findes her i Landet,

paa More, nemlig en Mose, kaldet Birkedals Myr15
,

at

hvad Slags Træ som kastes deri, og har ligget der i tre

12) londum, A, F. 13) fra [
udel. A

%
F. 14) her skm sol, -4

,
F, G,

If KjL,0 . is') jafnfagrt
,

t. A, D,K. ig) geislum, t. J; fra [ u. F.

ir) u. A, ie) man, -4
,
F. 19) undarligt, A, F, IC. 20) lilaz, F.

21) Bjorkudalsmyr, A
%
F, I, IC, L } Bjorlcdalsrnyr! ,

O. 22) heltir, A.

23) hvatki, G. 24) udel. F. 25) fra [ frjår nætr, tre Nætter (og

Dage), I.

r

1
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fa verfer fat at steini, ok liafnar [svo tréfe
1

sinni

natturu, ok fo at fvi sé kastat i elld, fa gloar

fat
2 sem steinn

;
abr brann fat sem tre

;
ok hof-

um ver fa steina séna marga ok i hondum liaffea,

er balft liefir verit tre, fat sem upp liefir stafeit
3

Vir myrinni, en4
steinn fat er [nifer liefir stafeit i

myrina5
. Nu ma fat undarligt kalla, fviat su myri6

er
7

i feirri morku, sem allskyns ærinn8
vifearvoxtr

er, ok sakar fat ekki, mefean fat
9 er

10

i vexti, en

fegar
J1

fat er hoggvit, ok fat tekr [at forna 12 ok

er fvi
13 kastat i myrina, fa snyst fat til steins

natturu [ok liafnar tres natturu14
.

Som*15
: flessir hlutir ero mer allir kunnir, fviat

feir ero hér i landi, ok liefi ek alla séna, en hinir

ero mér [allir okunnir16
,

er annattveggja er17 å

Grænlandi18
efer islandi efer Irlandi, fviat far liefi

ek eigi
19 spurdaga til haft, efer i liofum feim sem

far ero umhverfis20
.

i) få fat tre, triit, G. 2) sidan, t.As F,G. 3) verit, F, //.

4) liitt, t. G. 5) 1 myrinni liefir stadit
,
A, K, o) myr, G.

r) stcndr, F. «) mikill, F, 0 . 0) trcd (tréit), F, G. 10) grænt ok,

t. D, F, I, K, Jj. 11) er, t. A. 12) hrorna (hrorna)
,
A, D, K, O;

risna, L. 13) fat (fvi) fa f
A, F. 14) fra [ u. A, D> K

y
O.

15) Sonr spyrr, O. ig
) fra ukunnari, A

y
F, K . ir) cru, F; ero,

G. i») Grænalandi ok i liafi
,
A. 19) u. E

y
A, F, G, I, K

,
O.

20) Fadir: fo (so, G
)

at ver skuluin flcira um fessi lond røda
, fa

cru fnu me3 yinissum (lutuiD ok, t. N) liattum, ok cru (fan, u. F)

eigi iill meS (eptir, E) cinum liætti
,
fviat fau undr er annattveggja

(annathvort, E, i\) cru n Grænalandi eda å Islandi, fa cru bædi 1111*8

(al, F) ofrgangi frosts (frostn, E) ok jokla, [e8a elligar, udcl. F, men

har i ilels Sled: ok cldinga), (af ofrgangi, u. E, N) clds c3a bruna,

c8a mc8 stor(um) fiskum ok mbrgum (kymorgum ,
E) udrum sjovar

( 1 1 a f) skrimslum, ok cr bvorttvcggja fat land [svo illt ok snaut(t)
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Vintre 17

,
bliver til Steen, og* Træet aflægger saaledes

sin Natur, at om det end kastes i Ilden, bliver det

der gloende som en Steen
,
istedenfor at det forben

brændte som Træ; vi have selv seet og haft i Hæn-
der mange saadanne Stene, af hvilke det halve, som
havde staaet op af Mosen, var Træ, men den Deel

derimod, som stod ned i Mosen, var Steen. Dette

maa ogsaa saa meget mere ansees for forunderligt,

som denne Mose ligger i en Mark, hvor der er stærk

Væxt af allehaande Skov, der ikke har mindste

Skade deraf, saa længe som Træet er i Væxt, men
nåar det er hugget og det begynder at torres samt

kastes i Mosen, saa antager det Stenens Natur, men
aflægger sin egen.

Sonnen: Disse Ting ere mig alle bekjendte, fordi

de findes her i Landet og jeg har seet dem alle,

men de ere mig derimod alle ubekjendte, som en-

ten findes paa Gronland, Island eller Irland, thi der-

om har jeg18 spurgt, eller i de Have, som ligge der

omkring.

(snarpt, F,I9 K; u. E, Ar

), at J>at cr nåliga cibyggjanda (væri varia

byggjanda, If F). En Irland cr nåliga landa bczt o. s. v. Faderen:

Endskjont
(at) vi nu skulle tale noget mere om disse Lande, da

ere de af ulige Beskaffenhed og ikke alle paa samme Maadc

,

thi de Vidundere , som gives enten i Gronland eller Island , be-

staae af Frotens samt lisbjergenes eller Ildens og Jordbran-

dens Voldsomheder , eller i store Fiske og mangeartede Havuhy-

rer
,
men ethvert uf disse Lande er saa ondt og fattigt ( skarpt,

haardt ), at det er næsten ubebocligt (knap beboeligt) af de Aar-

sager. Men Irland er næsten det bedste af alle Lande, o.s.v.,

G, Fj,F
\
I,K,N. — Her udelades det som Udgaven har S. 86-119,

hvoraf en Deel berdrer Gronland men findes i vor Codcx paa et

andet Sted.

Gronlands historiske Mindesmærker. 3 Bind.
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C) Bis. 120-142.

xFabir : l Islands hofum J>iki mer falt |>at vera
2

er røinmnga3
se vert ebr umræbu, fyrir [utan livali

ha er f>ar ero i hofum, ok ero feir [mjok meb

ymsLim hætti ebr4 vexti, ok verba p>eir hvalir er

hnybmgar lieita, er meb mestum5
fjolda ero, xx

alna langir, verba J>eir ok [sumir svo fjoldinn
6 af

heim smar, at eigi ero lengri en x alna, ok7 har

a millum hverr eptir sinum vexti. En hessir fisk-

ar8
liafa hvorki tonn9 ne lalkn, ok ekki ero f>eir

[liættir hvorki vib skip né menn 10
,

lieldr forbast

hcir veibimanna fund, ok verba Jdo [ibuliga reknir

a land
11 hundrubum saman, [ok er hat mikil fæbsla

monnum, |>ar sem \>eiv verba margir veiddir
12

. Enn

ha ero onnur sma hvala kyn, svo sem er hnj'sa,

[er eigi verbr lengra 13 enn v alna, [ebr leiftr, er eigi

verbr lengri enn 14
vii alna.

pat 1

5

er enn eitt hvala kyn er menn kalla vogn-

livali
10

,
ok verba [eigi lengri enn17

xii alna, ok ero

heir tenntir eptir sinum vexti, svo mjok 18 sem hund-

ar, ok hvi likir [i agirnd19
sinni vib abra livali sem

hundar vib dyr, h viat hch' safnast flokkum saman

ok renna at storum hvolum, ok har sem mikill
20

[hvalr er einn staddr, ha hitø heir
21 liann ok mæba22

i) Af dette Stykke om Ilvalfiskearternc er næsten en liecl Side

ulæselig i L. 2) u. A. 3) minm'ngar, A, ndel. F. 4) fra [ uic8

ymissurn, A, F. f>)
minstura

,
urigtig, /. c) fra [ fjoldi, G.

7) hvarfar, t. G. s) fra [
svo småir, at sumir \er5a x alna ok

(byarfar, udel. /'), ]W \ (a) millum. jbeir fiskar, A, F
9 K. 9) tenn,

A 5 ten nr, F. 10) fra [ olmir, A,F, I, K $ vi& skip, t. F. n)fra [
[veiddlr i&uliga ok teknir (reknir) a land (upp), A,F, G, /jf, 12)fra [

u. A, Fy I. 13) fra [ ok vcr5a eigi lengra, A
,

F. 14) fra [ cn
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C) Side 120-142.

I Islands Havstrækninger synes mig der kun
ere faa Ting, som ere værdige til Erindring eller

Omtale uden de Hvalfiske som findes der, og de
7 O

ere af meget forskjelligeArter eller Storrelse. Saaledes

blive de Hvale, som kaldes Hnidinger19
,
og falde i

storst Mængde, tildeels 20 Alen lange; dog ere de

fleste af dem saa smaae, at de ei ere længere end

10 Alen; de ovrige falde der imellem, hver efter

sin Væxt. Men disse Fiske liave hverken Tænder
eller Barder, og de ere hverken farlige for Skibe

eller Folk, men soge tvertimod at undgaae Fisker-

ne; dog blive de idelig fangede og jagede op paa

Landet i liundredeviis, og yde Folk stort Forraad

af Fodemidler, hvor de blive fangede i Mængde.
Der gives ogsaa andre smaae Arter af Hvale,

hvoriblandt Nisen10
,
som bliver ikke længere end

5 Alen, og Leiftur2I

,
hvis Længde ikke overstiger

7 Alen.

End en Art af Hvale kaldes Vogrihvale; de

blive ikke længere end 12 Alen; de ere forsynede

med Tænder i Forhold til deres Storrelse, næsten

lige som Hunde, og deres Gridskhed mod andre

Hvale ligner Hundenes mod Dyrene; thi de samles

i hele. Flokke og anfalde de store Hvale, og livet-

en saadan stor Hval er allene, bide de den og* ud-7 O

lengstar (lciptr) verfia, A, F; eSa, I, IC 15) J)å,
A. ig) vagnir, A$

v°gnuhvall, F; vognuhvali, K; vagnbvali, I. ir) fra [ Jeir, A.F,
h A. ie) u. A, Fy 1. 19) (i) grlmd, A, G, K. 20) utlcl. F.

l
) fra

[ },. cr cinnsamnn, F. 22) meiSa, F, II.

(19*)
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til J>ess er liann hefir bana1

;
[kann ok J>at vera

at liann drepr ibugliga
2 mikinn fjolda af J>eim [i

storum hoggum3
i vorn sinni, afer enn [hann verbr

daubr4.

J)at er
5 enn tvenn livala kyn, bau er annat

lieitir andhvalir [en annat svmlivalir6

,
ok verba

f>eir ekki stærri enn v alna ok xx, beir sem stæst-

ir
7 verba, ok ero be*r fiskar ekki monnum ætir,

bviat bat smjor er rennr af be^m hvolum8

ba

mega menn eigi melta [meb ser sjalfum9

,
ok ekki

annat kvikindi er bess neytir, bviat bat rennr i

gegnum [hann, ok jafnvel i gegnum tréb, ok b°

man illa halda, ef nokkura hrib stendr, at horn

se
10

. J)a ero bau eni1 sum hvala kyn, er litillar

umræbu [er vert
11

,
er hæbi er

12 hrafnhvalir [ok

livitingar
13

,
[ok ero ]>e\v fyri bv* hvitmgar kallabir,

at
14

beir ero snjohvitir
15

at lit, en flestoll onnur

livala kyn ero svort, fyrir utan bat at flekkar16

ero a sumum17
,
svo sem [annathvort er

18 å skjald-

hvolum ebr å geirhvolum, ebr a barbhvolum 19
.

J)essi oli livala kyn, er nu liefi ek nefnt, ba ero

vel æt, ok svo morg onnur. J)a lieitir enn [livala

kyn20
eilt fiskreki, ok stendr monnum [nåliga mest

gagn (af)
21

, bvi hann rekr til lands ur hofum utan

hæbi sild ok abra2* allskyns fiska, [ok liefir \>o

i) af, t. A
y
G; ]?u', t. F. 2) J>at kann ok ibuliga at velta at hann

drepr, Ay
F, Il

;

]). k. o. opt at hera o. s. v.
y
K. 3) fra [ u. Ay

F\ li.

4) fra [ I>eir nål (at) honuni, inden de naae til ham , A, G, I, K;

gela mætt hann, kunne udmatte ham
,

/'
j eSa hann dcyr, t. G.

5) eru, A. g) fru [ u. A. 7) kunnu al ,
t, Ay G, I. 8 ) saaledes

A; sjalfum, E. 9) fra [u. A
y
F, /, K. 10) fra [hvetvetna,^, F, /, K.

11) ero verS, F, I. 12) eru, A. 13) kallabir, A; fra [ c5a J>cir sem
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matte den, indtil den faaer sin Dod deraf
22

. Det

kan og tit skee at den dræber en stor Mængde
af dem i sit Forsvar, forend de skille den af med

Livet.

Der gives endnu tvende Hvalearter, af hvilke

den ene kaldes Andhval~ 3

,
men den anden Sviin-

hval'*, og de blive ikke storre end paa 25 Alen,

og det endda kun de storste. De ere ikke spise-

lige for Mennesker, thi den Fedme, som rinder af

dem, kunne hverken Mennesker, eller nogen anden

Skabning, som nyder noget deraf, fordoie, thi den

gjennemtrænger Kroppen, ja endog selve Træet,

og om man end kom det i et Horn
,

vilde delte

neppe kunne holde tæt efter nogen Tids Forlob.

Adskillige Hvalearter fortjene kun kort Omtale, som

Ravnhvalé25 og Hvidinge~°

;

de sidstnævnte kaldes

saaledes fordi de ere sneelivide af Farve, men de

fleste andre Hvalfiskearter ere sorte, med Undtagelse

deraf, at paa nogle af dem findes hvide Pletter,

som enten paa Skjoldhvalér 7
eller Geirhvale

28
eller

Bardlivale29
. Alle disse Hvalearter, som jeg .nu har

nævnt, ere vel spiselige, og ligeledes mange andre.

End en Hvaleart kaldes Fiskdriver30
,

af hvilken

Menneskene næsten have storst Nytte, thi den dri-

ver til Landet, ude fra Havene, baade Sild og alle

Slags andre Fisk. Tillige har den en temmelig sær-

livi'tingar eru kallabir, eller de som kaldes Ilvidinge
,
F, K. i«)fra [

Jviat, A, F. 15) hvitir, /, K. ig ) flekkir, I. 17) hvitir af lit, livide

af Farve, t. G, K. ie) fra [ vcrSr, A, F, u. K. 19) hafurtival,

Springhval, Delphin, K. 20) u. A. 21) fra [ af Jpciin mest (hon-

um nåliga) gagn, A, F. 22) u. A.
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nokkut svo undarliga nåtturu, I>viat .hann kann

at Jjyrfa
1 monnum ok skipu tn ok rekr til f>eirra

sild ok allskyns fiska
2

,
svo sem hann se skipabr

[ebr sendr3
til fess af gubi, ok fat sé lians skyld-

ar embætti, æ rneban fiskimenn gæta ineb spekt

sinnar veibi, en ef J>eir verba osattir
4 ok herjast

svo at hidbi verbi

5

spillt, fa er sem hessi° hvalr7

viti hat, ok ferr [ha millum8 lands ok fiska, ok rekr

gjorvalla [burt ok ut i haf9 fra heim, svo sem

hann hafbi 10
rekit til feirra; en hessi hvalr er

ekki meir 11
vexti enn xxx alna

12

,
ok er monnnm

vel ætr, ef lofat væri at veiba liann, en monnum
er fvi eigi lofat at [veiba hanu13

[ebr nokkut mein

gjora14
,

at hann gjorir monnum jafnan mikit15

gagn. Enn er J>at ok eitt livala kyn er barbhval-

ir
1G heita, ok hafa J>eir hvalir tennr ekki stærri

enn gjora må [mjok stor
17

knifs liepti af ebr
18

tafl

;

ekki ero feir olmir [né grimmir19
lieldr ero heir

hogværir, ok firrast
20 sem [f>eir megu 21 fund veib-

imanna, ok [nær at
22

vexti sem [heir er nu rædda

ek næsta um23
. En einn hvalr liefir svo marga24

tenn
25

i hofbi, at liann liefir [nokkra26
sjotigi

27
,
af

pessu kyni enu sama28
. J>å hatir enn [eitt hvala

kyn, hat er sléttibaka er kaliat
29

,
ok er ekki horn

i) Jjyrma (firma), skaane, G, /, K; nåliga, t. G, A. 2) fra [ u. A.

3) fra [ ti. A, F. 4) missåtUr, F. 5) vcrSr, A, F
\
G. g) sjå, A, F.

7) fiskhvalr, I. e) i railli, A,F,K. 9) i liaf ut, A, F, G, K. 10) a 8r,

t . A, Fy G, K. 11) mciri at, A, F. 12) c8a xl (lx, F) % fclr sem

stæstir eru (vcr8 a)
,

eller 40 (
60)

de som blive de storstc, t. A, F,

G, /, IC 13) gramla lionum, skade den, Fy I, K. 14) fra [ u. A.

15) u. A, K. 16) biirhvalir, A. Kj berhvalir, F, I. 17) fra [ u, A

,
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egen underlig Natur, tlii den kan omhyggelig skaane

baade Folk ok Skibe, og driver til dem baade Sild

og allehaande Fisk, ligesom den var beskikket eller

sendt dertil af Gud, eller som det var et den paa-

lagt Embede, ligesaa længe som Fiskerne passe de-

res Fangst i Ro. Men hvis de blive uenige og

slaaes, saa at de udgyde Blod, da er det som om
denne Hval kunde vide det, og da gaaer den mel-

lem Landet og Fiskene og driver dem alle bort

fra Fiskerne og ud i Havet, ligesom den forhen

havde drevet dem til disse. Denne Hval er ikke

storre af Væxt end paa 30 Alen, og er vel spise-

lig, hvis det var Folk tilladt at fange den, men det

have de ikke Lov til, eller til at gjore den nogen

Skade, fordi den stedse gjor Menneskene slor Nytte.

Der gives nok en Art af Iivale, som kaldes 13ard-

hvede™

;

de have ikke storre Tænder end saa, at

man kan gjore deraf meget store Knivskafter eller

Tavlbrikker
32

. De ere ikke vilde eller grumme, men

derimod sagtmodige og skye saavidt de kunne

Fiskernes Nærværelse. De ere næsten af samme

Størrelse som de, om hvilke jeg sidst talte. Een

Hval af denne Art har saa mange Tænder i sit

Hoved, at de udgjord nogle og 70 i Tallet. End

en Hvalfiskeart kaldes Sletbar)

;

den har intet Horn33
;

F
t /, IC. is') fra [ knifaskepti ok, F. 19) fra £ u. A

t
f\ I, K. 20) var-

ast, A. 21) mest, F. 22) J>
v< nær, F. 23) fra [ cnir fyrri cr

ver raeddum um, A. 24) inargar, A, F, G. 25) tennr, l1
. 20) nokk-

orar utd
,
G, u. L, som her alter bliver nogenlunde læselig. 27)fra [

lxx, F; vii tigi, /; s jo ligi, K. 2«) fra [
xl lanna, A. 29) fra [

tivalak. eitt sléttabaka, A , F, G, K
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å baki, ok [svo miklir nokkut at
1

vexti senr nu

gåtum ver um
;
en [feir menu bræbast hana mjok

sem um sjo fara, fviat
3 liennar nattura er su, at

leika vib skip mjok. J)at er enn eitt hvala kyn

er heitir hafrkitti, ok er fat [meb undarligri
4

natt-

uru
,

fviat [feir hafa 5
i boli sinu netju ok mor,

svo sem bufé, ok [verba feir bvalir ekki stærri

en xxx ålnir, feir sem lengstir verba0
.

f>å [ero fau enn hvala kyn, er olm ero ok

grimm vib menn, ok leita livetvetna vib at tyna

monnum, farsem feir mega vib koma: heitir ann-

ar hrosshvalr7

,
en annar8 raubkembmgr. |)essir

ero fullir af ågirnd ok ilisku; alldri verba feir

saddir af manndråpum, fviat feir fara um oli

hof innan ok leita ef feir mega9 skip finna10
; [få

lilaupa feir upp, til fess at feir megi feim få
skjotara nibr sokkva ok tyna meb feim hættiIJ

.

J)essir fiskar ero monnum eigi ætir, heldr gagn-

slablegir, [svo sem 12
skipabir 13 ovinir mannligu kyni,

en ekki verba feir stærri en xxx alnir
14

,
ebr xl,

feir sem lengstir verba.

J)å er [enn fat hvala kyn er
15 nåhvalr er [kall-

abr, ok megu menn hann eigi eta fyri sotta sak-

ir
16

, fviat menn få sott al
17 ok deyja, ef feir eta

hann; en så hvalr [er ekki mikill at vexti, ekki

verbr hann 18
lengri en xx ålna; [ab ongu 19 er hann

0 fra [ fvi (svo) nær, F, G. 2) fra [ så cr svo i nåtturu mik-

ill sem hinn cr, A. 3) fra [ u. A
,
Kj ok cr fat, F, I, 4) fra [

undarligt i sinni, A, F. 5) fal hefir, G. g) fra [ cru ft'ir hvalir

xxx ålna langir (fritugir) cr stæstir vcr8a, A, F, K

;

ok cru vel ætir,

og erG vel spiselige
,

t. G. r) rosshvalr, G. 8
) fra [ cr hross-
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og er omtrent saa stor af Væxt, som de, hvilke vi

have omtalt. De Sofarende frygte den meget, fordi

det er dens Natur at more sig ved at tumle med

Skibene34. Der gives en Art afHvale, som benæv-

nes Hafurkitte (Bukke-Kat?)35

,
der er af en un-

derlig Beskaffenhed, da den i sin Bug har baade

Talghinde og Talg, ligesom Slagtekvæg; de storste

af disse Hvale blive ikke længere end paa 30 Alen.

Endvidere findes der Arter af Hvaler, som

ere rasende og grumme mod Mennesker, og soge

idelig at odelægge dem, hvor de kunne faae Lej-

lighed dertil; en saadan kaldes Horslivalf
36

,
en an-

den Rodkæmming* 7
. Disse ere fulde af Gridskhed

og Ondskab; de blive aldrig mætte af Manddrab,

thi de gjennemstreife alle Have og soge om de

kunne træffe Fartoier, og da lobe de op af Van-

det, for at de des hastigere skulle kunne sænke og

odelægge dem paa den Maade. Disse Fiske ere

ikke spiselige for Mennesker, men meget mere mod-

bydelige38

,
som det menneskelige Kjons beskikkede

Fjender. Dog blive de ikke storre end paa 30 til

40 Alen, og det endda kun de som blive de længste39
.

En Hvalart kaldes Lighval (Narhval), og den

maa Mennesker ikke spise
,

thi ellers blive de syge

og doe deraf. Denne Hval er ikke stor af Væxt,

thi den bliver ikke længere end paa 20 Alen. Den

hvalr ok, A, F, 7, K. o) nicgi, A. 10) til Jess at tyna (farga, 1)

nionnum, cf å cru, t. A, F} 7, K. 11) fra [ u. A, F, 7, K. 12) fra [

udel. F. 13) saal. A, F$ skipa, F. 14) u . A\ ålna, F. 15) fra [

u. A} F$ ]pa er nalivnla kyn, L. 16) fra [ cigi cr (raiinnum) ætr,

F. ir) u. Ay F. is) fra [ \ cr8r cigl, A
,
F. 19) ckki, A.
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olmr, heldr forbast hann [veibimanna fund 1

,
en

hann hefir tenn i hofbi, ok [allar smar2

,
fyri utan

eina3

,
ok stendr su i efra gomi i ondverbu4 hofbi

hans; hun er fogur5 ok vel vaxin, ok svo rétt

sem laukr6

; hun er
7

vii alna long, su er lengst

kann at verba, ok snuin oli, [svo sem hun sé meb

tolum gjor; hun8 stendr rétt fram ur hofbi honum,

[ha er hann ferr leibar sinnar; en svo hvoss sem

hun er ok rétt, J>å
9 verbr honum engin 10 vorn at

henni 11

,
[heldr er liann 1 " svo virkr at henni [ok

kærr 13

,
at hann lætr £>ar ekki [vætta14

vib
15 koma16

.

Eifi’i veit ek bau fleiri hvala kvn er monnum sé
O x *

[eigi æt 17 enn hessi v
18

,
[sem nu hefi ek upp talt

19
:

pa(u) tvenn [sem fyrst nefnda20 ek, hat er svin-

hvalr ok andhvalr21
,
ok h^ssi ]>renn er siban nefnda22

ek, hat var hrosshvalr ok raubkembmgr ok nahvalr.

[Nu ero hau kyn hvala otold, er enn ero stærri

at vexti, ok ero hau oli monnum æt, er ek skal

nu skira fyri ybr; sum ir ok af Jæssum ero hættir

vib lif manna, en sumir ero spakir ok liogværir23.

Skeljung kalia menn eitt kyn af h^ina
24

,
ok er

så fiskr mikill vexti ok olmr vib skip; hat er

hans25 nåttura at Ijosta skip meb [sundfjobrum sin-

um 26
,

elligar [at hann lætr27 fljotast, ok leggst
28

fyri

i) fra [ mcnn, A
$

F, /, K. 2^ J>o får, dog fauc, I. 3) tcinn

inikla, t. A ,
F> G , K. 4) u. F. 5) at åliti, t. A, K o) fra [ rétt

sera kérti, A, F, G, /, K. 7) \er8r, A. e) su, G, fra [u. F. o)fra[

ok, A, I, K. 10) u. F, K. 11) c8a Mgi, t, //, F, G, /, K. 12) fra [

ok, F. 13) u. Ay F, I, K. 14) velta, F$ u. I. 15) nær, A, /, K.

ic) svå gætir hann hennar vel; saa vel bevogter den den
,

t3 F, II.

n) fra [ liæt, F. ie) u. F. 10) talit, G; fra [ u. A. 20) /ra[

cr fyrn talda, A ; en fau nii eru tuld ok ek greinda fyrn, F. 21), sv.
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er paa ingen Maade glubsk, men skyer Fiskernes

Nærhed. Den har Tænder i sit Hoved, som alle

ere smaae, med Undtagelse af een som staaer i

6verste Gumme, forrest i dens Hoved. Den er smuk

og vel voxen, saa rank som en Logstængel40
. Den

som hiiver allerlængst er 7 Alen lang; ellers er

den snoet og seer saaledes ud fra overst til nederst,

som om den var dreiet med Værktdi. Den staaer

lige ud af Hvalens Hoved, naar den svommer paa

sin Fart; men saa spids og rank den end er, tje-

ner den Hvalen ikke til noget Forsvar, thi den er

saa nænsom og om for Tanden, at den ikke ud-

sætter den for mindste Berorelse4J
. Saavidt jeg veed,

ere der ikke flere Arter af Hvale, som ere uspise-

lige for Mennesker, end disse 5 Arter som jeg nu
har opregnet, nemlig de to, som jeg forst nævnte,

Svinhval og Andhval, samt disse tre som jeg siden

har ommeldt, nemlig Roshvalen, Rodkæmmingen
og Lighvalen. Dog have vi endnu ikke opregnet

alle de Hvalfiskearter, som ere storre af Væxt og

dog spiselige for Mennesker, efter hvad jeg nu vil

forklare eder. Ogsaa nogle af disse ere farlige for

Menneskers Liv, men andre ere stille og sagtmodige.

Man kalder en Art af Hvalfiske' Skeljung**
;
den

er stor af Væxt og grum mod Fartoier. Det er

dens Egenskab at den slaaer Skibene med sine Fin-

ner eller den lader sig flyde paa Vandet og lægger

1 ‘valir ok andhvaHr, A. 22) si8ar talda, A. 23) vi8 menn ,
t.G

t fra[
u. L.

24) jra £ nij kalla rncnn citt kyn Skcljting (af' |>eim), A
t
F,

h -A. 25) uer begynder atter et Fragment i TV. 2o)fjo8rum stir,

-L 27) upp, t. H. 20) fra [ leggst hann, A, F.
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skip J>ar sem menn sigla; en 1

]?6 at menn heiti
2

fra honum, f>a ferr
3 bann \>o jafnan fyri, ok er

éngi annar kostr enn sigla å bann; en [ef skip

sigla a bann, fa
4 kastar bann skipum5 ok tynir

ollu pvi a er; sa fiskr
6

[verer Ixx7 alna langr ebr

lxxx 8
[beir sem stæstir verba, ok ero beir fiskar

vel ætir9
.

J>å er bat enn eitt hvala kyn er norblivalir

heita, ok er sa fiskr
10 lxxx11

alna langr ebr niutigi,

[beir sem stæstir verba, ok 12 jafndigr sem bann

er langr; [bviat reip bat cr dregit er jafnlangt hon-

um, ba tekr pat um bann bar sem bann er digr-

astr; bann liefir ok svo mikit hofub, at pat er

enn mesti br^j^ngr af honum; en fiessi
13

fiskr lifir

hreinliga, pviat bat [segja menn, at bann liafi

ongva fæzlu abra enn myrkr14 ok regn15
bat

16 sem

felir ur lopti
17 ofan å haf, ok bo at bann se veiddr

ok innifli lians opnub, ba finnst ekki oklart
18

i

lians maga sem annarra fiska, be ^rra er [fæzlu

hafa, bviat lians magi er19 hreinn ok tomr; ekki

må bann vel munn sinn opnå20

, bv * at [talkn bau

risa um [bveran

munn 22 hans23
, begar bann lykr honum mjok upp,

ok liefir bann ibugliga24 af p\i bana, at bann må

er vaxin ero 1 munni honum21

i) å, ok sigli
,
A. 2) leiti, /,* Leint burtu, A. s) torust

,
I.

4) fra [ parnæst, A t F, I. 5) ef hann må, dersom han lean , t. I;

ok brytr, A, F, L, N. g) cr vel (mbnnum) ætr, A
y
F$ hann cr lxx

ål. 1., A. 7) lxxx, K. e) lxxxx, K. 9) fra [
u. A. 10) mikill, bann

cr, A, G, /, K'} vel mikill vcxti, svå bann cr, F. 11) viiix, I. 32)fra[

bann er, As fy Ij F* 13) fra [ 0a)» cf (pott) pii mælir (bann) meS

rcipi (sera bann er langr til, t. I); inn mesti (enn) priåjiingr (hans)
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sig for Fartoierne, hvor Folk seile, men om man

end dreier af fra den
,

gaaer den altid for igjen,

saa der er ingen anden Udvei, end at seile paa den.

Naar Skibene da overséile den, kaster den dem om-

kuld og odelægger alt hvad der er paa dem. Denne

Fisk bliver 70 til 80 Alen lang, de som blive de

storste, og det Slags Fiske ere vel spiselige for Men-

nesker.

Der gives end en Hvaleart, som kaldes Nord-

hvaleA3
,
og de storste af dem blive 80 til 90 Alen

lange; dog er den lige saa tyk som den er lang

til; tbi naar man trækker et Reb, som har dens

Længde, omkring den, slaaer det lige til, hvor den

er tvkkest. Den bar et saa stort Hoved, at del

udgjor fuldt en tredie Deel af den heleKrop. Denne

Fisk lever reenlig, tbi man siger at den ikke bar

nogen anden Næring end den Taage ogRegn44
,
som

falder. af Luften ned paa Havet, og skjont den

fanges og dens Indvolde aabnes, saa findes intet

ureent i dens Mave, som i andre Fiske der nyde

Fode, thi dens Mave er reen og tom45
. Den kan

ikke vel aabne sin Mund, fordi de Barder der sidde

i dens Mund reise sig saaledes at de spærre Mun-

den heelt, naar Hvalen lukker den lioit op, men kan

ikke lukke den sammen igjen, saa at den ofte faaer

sin Dod derover, at Munden ikke kan lukkes.

er liofud af lionum. Sa fistr, A, F, I, K. 14) myrkva, G. 15) olc,

till., G. ie) ok Jat cltt, A^F,I,I(. ir) himni, I, L. ih) slikt,

Ay I, K. 19) fra [ mat (margt) eta jafnan, ok er lians magi, A,

K. 20) cSr 1 sundr lata, t. F, I, 21) fra [
talknin, A; talkn,

F, I, 22) Jverar k verkar, I. 2a) lionum, A, F, I; ok munn,L I. 24) M. I.
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ekki munni smum aptr koma; ekki erhannmjok 1

olmr vib skip; ongvar hefir hann tennr2

,
ok er

feitr fiskr ok vel
3

ætr.

f)å er [enn eitt
4 hvala kyn, er reybr [er kallat

5

,

ok er så [fiskr allra heztr åtuG

;
hann er hogvær

fiskr ok ekki hættr vib skip, [ho at hann farinær;

en så fiskr er mikill ok långr at vexti; svo segja

menn, at hann liafi menn mestan veiddan, er hann7

var xiij
8

tigi ålna långi'
9

,
[hat er xxx ålna ok l

c

tirætt, ok verbr hann opt veiddr af veibimonnum

fyri hogværi sinnar sak ir ok spektar, ok er hann

hetri åtum ok hetr h^fabr
10 enn nokkur fiskr annar,

heirra sem nu liofum ver um rætt, ok er hann J>o

vel feitr talinn
11

;
hefir hann12 ok ongvar tennr13

.

f)at er ok mælt, ef [mabr mætti nå aukmngu14 fræs

hans, [svo at pat vissi til sanns at af honum væri

ok ekki af obrum hvolum 15

, hå væri hat or-

uggast10
til allra læknmga hæbi [vib augum 17

ok18
likhrå, [ok vib ribu19

,
ok vib liofubverk ok å

mot20 [ollum sottum21
heim sem menn22

få, en po

er
23 annarra hvala auki24 gobr25

,
]?d eigi sé svo

gobr sem hess* er* Nu hefi ek flestoll hvala kyn

[talit fyri her~
6

,
er menn veiba.

[Einn fiskr er enn otaldr
27

,
er mer [vex heldr28

,

i) ti. Ay F. G, /, K. 2) tenn, A. 3) mnnnum, t. A, F, K. 4) |>at,

A
y I. 5) fra [

licitir, A, F, I. ti) allra fiska bcztr åtum, A, F, I,

Ky L. 7) fra [ cn menn hafa ]pann mestan veltt cr, Af Fy I, K.

s) c\y F, J. 9) er l. at vexti, A, F. 10) pcfja&r, G. 11) tållcn,

Gjællcr, G. 12) engi, ingciiy t. noghy II. 12)fra [ så fiskr er vel

feitr; tålkn hefir hann ok enga tenn, A, Fy I, K. u) fra [
menn

rnegu (kunnu) få af aukning, A, F, I; (aukningi, K.) 15) fra [ u.

Ar F. ig) så oruggastr, A, F. 17) til augna, A, F, I. le) moli h,
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Den er ellers ikke meget glubsk mod Skibene. Den
bar ingen Tænder, samt er en fed og vel spise-

lig Fisk.

Endvidere er den Art af Hvalfiske, som kaldes

lleidu?’
46

,
og denne er iblandt alle Hvale den bed-

ste til Spisning. Den er en spagfærdig Fisk og

ikke farlig for Skibe, endskjont den gaaer nær til,

men denne Fisk er stor og lang afVæxt. Man si-

ger at den storste, som man har fanget, var 13

balve Snese Alen lang, det udgjor 130 Alen, naar

ti regnes paa Hundredet47. Den fanges tit af Fi-

skerne, for dens Sagtmodigbeds og Spagfærdigbeds

Sk yld
;
den er og bedre af Smag og Lugt end nogen

anden af de Fiske, som vi nu have omtalt, endskjont

den er meget fed. Den bar Barder48
,
men ingen

Tænder. Det siges og at om man kunde nåae

dens Sæd49
,

saa at man vidste til visse at det var

S men ikke af andre Hvale, da vilde det

blive det kraftigste til alskens Lægedom, baade

for Oinene og mod Spedalskhed, samt mod Ry-
stelse og Hovedpine, samt alle de Sygdomme50 som
Mennesker laae. Vel er andre Hvales Sæd51

o^fsaaO
god, men dog ikke saa god som denne er. Nu
bar jeg opregnet for dig de fleste Arter af Hva-
ler, som fanges af Mennesker.

En Fisk er dog endnu ikke ommeldt, som det

A> Q vi9, I. io) raoti inriSu, A; ok i n'8u , F. 20) fleslura, t. I.
21

) oSrum vcrkjum, andre Smerter, II. 22) kunnu, t. F. 23) margra,
L F.

24) rajok margra, t. A, G. 25) til léekningar, til Lægedom,
Aj ^ fra [ told, A; talt, F. 2r) fra [ Nu er s a fiskr

emn cptir, A, F, I, K, L. 20) fru [ bitr (hy8r, I ;) mest, A, F
% 1,

F, L.
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i augu fra at segja [fyri vaxtar hans sak ir
1

,
f>viat

kat mun flestum monnum otruligt J>ikja; f>ar [kunna

ok fæstir fra lionum nokkut at segja gjorla
2

,
kvi-

at liann er
3

sjaldnast vib land [ebr i von4
vib veib-

armenn5

,
ok [ætla ek ekki kess kvns fisk margan6

i liofmn; ver kollum liann optast
7
a vora tungu

hafgufu; eigi kann ek skilvisliga fra lengb hans

at segja meb alna tali, kviat keim sinnum sem

liann hefir birzt fyrir monnum, ka hefir hann landi

synzt likari enn fiski; hvorki [spyr ek at hafi

veiddr verit né daubr furidinn
8

,
ok kat k^i mer

lik

t

9
at keir [sé eigi fleiri

10 enn ij i liofum11

,
ok

ongvan12
ætla ek [ka auka 13

getau sin a milli, kvl

ek ætla \rX hina sonni jafnan vera ok eigi mundi

obrum fiskum lilyba
15

at keir væri svo margir sem

abrir livalir fyri mikilleika
16 sakir [keirra, ok svo

mikillar 17
atvinno er keir kurfa

18
. En su er natt-

ura sogb keirra fiska
19

,
at kegar20 hann skal eta

21

ka gefr liann ropa mikinn upp ur halsi ser, ok

fylgir keim ropa mikil22
ata, svo at allskvns [fiskar

keir
23

er i nand [verba staddir24
, ka

~ 5
safnast til,

bæbi smair ok storir, ok [hyggjast at
26

ser [skuli

aflast kar matar27 ok gobrar28 atvinno; en kessi

i) fra £ vcxti hans, -4
,
F; u. I. 2) fra.

[
kunnu ver (kunna) ok

fait (fåir) frå at segja, A, F\ G i u. I. 3) flestum sjaldsénn, t. I ;

Jviat hann cr sjaldan v. 1 ., A, I, K. 4) nånd, A$ fra [ u. I.

&) vciSimcnn, A, F I. g) ek ætla ok ]pcsskyns fisk (fiska eigi) ekki

allfjolgan (rojog fjolgan), (marga) vera, A, F, G, J, K. 7) y, F,

») fra [ heft ek se§ hann vciddan né dauSan fundit , I. 9) likast,

Af Ki hkligast, F$ likara, I. 10) munu eigi fl. vera, A, F,
7

,
K.

11) it mesta i ollum h., A, F, 7
,
K. 12) aungvan, A, G, K. 13) Jjau,

Aj |>å aukat, F 14) ti. J. 15) duga, /, K, 16) roikileiks, A
,

JP, I.
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forekommer mig noget betænkeligt at fortælle om,

for dens Størrelses Skyld, thi den vil forekomme

de fleste Folk utrolig; vistnok kunne og kun de

allerfærreste fortælle noget udforligt om den, thi

den sees kun saare sjelden ved Landet eller paa

de Steder, hvor Fiskere kunne vente at see den;

jeg troer heller ikke at den Fiskeart kan være

talrig i Havene; som oftest kalde vi denne Fisk

Hafgufa
52

i vort Sprog. Jeg kan ikke give nogen

paalidelig Underretning om dens Længde efter Alen-

tal, thi de Gange, den har ladet sig tilsyne for

Folk, har den mere syntes at ligne et Land end

en Fisk. Jeg har hverken kunnet opsporge at den

er bleven fanget eller funden som dod, og derfor

forekommer del mig rimeligt at dette Slags Fiske

ikke ere flere end to i Havene og jeg troer ikke

de kunne avle nogen Yngel med hinanden; jeg

tænker at de altid ere de samme, og det vilde ikke

være godt for de andre Fiske, hvis de vare saa

mange som andre Hvale, da de ere saa store og

beliove saa megen Næring. Ellers berettes denne

Fiskearts Natur at være denne, at naar den skal

æde, giver den en stor Ræben op af sin Hals, hvor-

med der folger et stort Forraad af Æde, saa at alle

Slags Fiske, baade smaae og store som ere der i

Nærheden, samles dertil, i det Haab at de der kunne

17) ok Jcirrar miklu, A ,
F, J, K. is) Jurfu, A, A ; at hafa, t /, A.

19) Jess fisks, A,F
%
I, K

;

Jess kyns f., G. 20) er, t.A, F. 21) mat-

ast, A
,
F, I, K. 22) gjor inikit ok, -4, F, K; ylmr mikill ok, Il»

22) fiskr, A. 21) er, A . 25) fara Jegar (Jangat) ok, t, F, G. 20) hyggjn, A.

27) matr, G ; fra [ skulu Jar malar afla, 4,
F, I. 28) nograr,/, IC

Gronlands historiske Mindesmærker. 3 Bind.
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liinn mikli fiskr lætr standa raunn sinn opinn mcb-

an, ok er [kat lilib
1 ekki miniia enn sund mikit ebr

fjorbr, ok kunna2
fiskarnir ekki at varast, ok

renna kar
1 meb fjdlda sinum

4

* En kegar
* kvibr

hans er fulir [ok° munnr7

, ka lykr8 hann saman

munn sinn ok liefirka alla veidda ok [inni byr(g)ba 9

,

er abr girntust kang'at at leita ser [til matfanga10
.

[Nu liofum ver fiesta liluti talda [ok sagba11

,

J>a sem lielzt mun kikja undarligir i Islands liof-

um12

,
ok heldr [ko suma liluti her talda, er i obr-

um stobum13
er meiri gndgt heldr enn bar sem £eir

eru14 nefndir15.

Sonr: Nu meb kvi, at [ver liofum 16
gelit flestra

fiska keipra er kar hvarfla
17

i liofum, ka sem [nokk-

urrar minmngar eru18
verbir i

19 umræbu, ka fys-

umst ver20 at ræba am ka hluti
21

,
er a landinu eru22

helzt minningar verbir. Hvat ætli k(
'

r um kann
mikla eldsgang23

,
er kar er [ofr mikill24 a kvi landi,

livort hann mun vera af nokkurri landsins natturu,

ebr kann kat at vera [at hann se
25

af [andligum

hlutum26

;
eba ka

27 hinu ogrligu landskjålfta er kar

kunnu at verba28

,
ebr kau hin undarligu votn ebr

isar
29

,
er kar kekja [oli lond hit efra30

?

1 ) fra [ £ 2
) kunnu,

-

4, F, Gr. 3) 1, t. A> F, I

;

£cir inn, G.

4) sinn, //, F. 5) er, t. -4
,
F. g) c8a, A, F. 7) fra [ 11. I. e) Ieggr,

Af Fy ly IC. 9) byrgBa
,
G; i byrgSa, A, K'-> i ser b.

,
F, K; i k\i5 i

sinum byrgSa, N. iu) matar, A, K; fra [ niatfcngis
,
F; matar-

feings, I. 11) m. AyF,I. 12) hafi, A, F. 13) fra [ J)å s. bl. er i

ti. bofura, A, F, G, I. 14) nu, t A,F,GyI. 15) fra forste [ u. K.

10) fra [ J)(*r hafit, G. 17) vafra, A; vofra
,
F, /; vofa

,
AT, L;

buerfa, N. is) fra [ nokkut eru (belzt) minni, Af 7,
JK

%
Z>. 19) ok, A.

20) mi, t. A. 21) sem åSr ero cigi kunnugir oss, som for ikke have
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skaffe sig Fode og god Næring. Hin store Fisk lader

imidlertid sin Mund staae aaben, og den Aabning er

ikke mindre end et Sund eller Fjord, hvorfor Fiskene

ikke kunne tage sig i Agt, og lobe derind i al deres

Mængde; men naar dens Bug og Mund ere fulde, til-

lukker den Munden, og da har den fanget og inde-

lukket alle dem, som for higede derhen for at skaffe

sig Fodemidler53
.

Nu have vi da opregnet og beskrevet de fleste

af de Ting, som snarest ville ansees som underlige

i det Islandske Hav, og deriblandt nogle, af hvilke

der er endnu storre Overflodiglied i andre Have,

end det hvori de her ere nævnte.

Sonnen: Nu eftersom vi have berort de fleste af de

Fiske, som sværme omkring der i Havene, og som ere

nogen Erindring værdige i Samtale, saa har jeg nok

Lyst til at tale om de mest mindeværdige Ting, som

gives der paa Landet. Hvad mener I om den stærke

Jordbrand, som tager saa stor Overhaand i det Land,

om den foraarsages ved en eller anden af dets Egen-

skaber, eller det kan være at den frembringes ved aan-

delige Ting; eller om de forfærdelige Jordskjælv, som
kunne indtræfle der, eller om dets underlige Vande,

eller den megen lis, som der bedækker hele Oplandet?

været os bekjcndte, t. F. 22) ok par eru, t. A,F,IC 23) ofrgång

clds, A, F, I, K, Jj. 14) v. A, F, ly K. 25) fra [ u. F, I, K. 20) ann-

ai'ligri nåttiiru
,
særegen Natur, I. 27) c. livat ætli J>tr um J)d ina

wndarligu landsk., A, I, K; h. æ. ]b. valda jpeim liinum iniklu land-

skjrilftum, F. 2a) fra [ kann at licnda, F. 29) isa, F, G
; J)å ina

undarligu isa, A. 30) landit hit c fra, F; naliga allt h. c., Ii nåliga

it cfra allt land
,

-4 , K.

C20*)
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Fabir: J)at fpiki mer yera mega um (sa f>a er

å Islandi em, at kat land gjaldi navistar J)eirra(r),

er f>at liggr nær Grænlandi1

,
ok er fess von at

j>aban
2 standi mikill

3

kuldi meb kv* at J>at er um
fram oli lond isum kakit.

D) Bis. 165-213.

4Sunr: Nu mæb kvi at ver [liafum rætt um fa

luti, er undarleger kyckja a Irlande, ka viljum ver

nu roeba urn fa luti oc kau unndr, er ero a Græna-

lannde eba i Groenalannz liafi
5
.

Faber: J)at er mælt [um Groenalannz liof
6
,

at

kar sé sk rims! i, oc [ætla ec kau k^ seigi °pt7

[firi augum værba 8

;
en firir kvi kunnu mænn k°

fra at sægja at mænn munu seet hafa oc varir vib

orbit. Sva er sagt um kat skrimsl er mænn9
kalla

liafstramba
10

at kat sé
31

* Groenalannz liafi; kat

skrimsl er mikit væxti oc at liæb, ok liæfir stabet

[upprett or hafino32
; kat hæfir sva sjiinz sæm kat

liafi haft mannz13 hærbar, hals oc liafub, augu oc

munn oc næf oc haku. En upp ifra [augum

ok14 brunum ka hæfir værit ]?\i licazt sæm mabr

liafi haft a hoibe hvassan15 hjalm30
. Axler hæfir

ka t haft sva sæm mabr, en ængar hænndr ok sva

i) Grænalandi, N. 2) af Grænalandi, A, F, I, K. 3) mikil grimd

ok, t. F, G. 4) Her begynder den norske Codex 13. s) fra [ holum £d

gamanræou i inunni, at ræSa (gamanr. upphafda, ok ræit, D, E, F, j\ ;
t

]bat gaman upp liafit at tala, I) um undr J>au er d Islandi eru, eSa 1

Islands liafi (hdfum, D, A7

) , Jj’a luku (end um, F) ver lienni meS tvi

(nidti, t. F) at ver lieyrum (hofum, E) rainning pcirra hluta er

(sem) eru i Grænlands hdfum c5a J>\i landi sjdlfu, A
,
D,E, F, 7,/f, Ar

.

1 E var denne Periode blevet indfort lier foran, og dog ind/o-
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Faderen: Jeg troer man kan antage om Isen

paa Island, at dette Land maa utidgjelde det Nabo-

skab, at del ligger i Nærheden af Gronland, da det

er at vente at stærk Kulde udgaaer derfra, fordi

det, fremfor alle (andre) Lande, er bedækket med lis.

D) Side 165-213.

. . . Sonnen : Da vi nu have talt om de Ting, som

synes underlige i Island, saa ville vi og nu tale

om de Gjenstande og de Undere, som gives i Gron-

land eller i Grønlands Hav.

Faderen: Man har sagt om Gronlands Have, at

Uhyrer findes deri, og jeg troer at de ikke tit kom-

me for dine; dog kunne Folk vel fortælle derom,

fordi man bar seet eller formærket sligt. Saaledes

berettes der om det Uhyre, der kaldes Havstramb54
,

at det opholder sig i Gronlands Hav. Dette Udyr

er stort af Væxt og Hoide og bar staaet lige op af

Havet; det bar seet saaledes ud, som om det liavde

haft et Menneskes Skuldre, Hals og Hoved, Oine

og Mund, samt Næse og Hage; men op efter fra

Oinene og Oienbrynene har det mest lignet en Mand,

som havde en spids Hjelm paa Hovedet. Skuldre

har det haft som et Menneske, men ingen Hænder

rer den her j>aa ny cn anden, der stemmer ganske med den oven-

for anfortc. o) haf, A
; fra [ i Grænlands sjo, F. r) fra [ inuni

sjaldan, F. e) f. augu bera, A
,
F

;

vern, I; ha fa vorSit, Ky sem

vera, G. o) Her begynder alter et læseligt Stykke i L. 10) haf-

atrarab, A, D, F, /, L; hafstranba, N. n) set, A, G, er sicSzt, Dy

ac 8 er, F. 12) upp ur liafinu rett y
D, /', L. 13) u. I1

, L, Å.

14) andlit ole, Ansigt og
,
A, G. is) upphvassan, D, F. 10) eSr

kumbl
,

t. G.
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hæfir J>at synnz sæm [f>ægar hafi f>at svængz1

[frå Oxlum ofan3

,
oc æ 3

f>vi
4 mjora er [hat hæfir

næbar mæirr værit set
5
. En hat hæfir [ængi séb0

,

hværso [hinn næbre ænnder7
fer skapabr å h vi%

hvart [hælldr er at sporbr hæfir å værit sæm å

fiski
9

,
eba hæfir hvast nibr10 værit11 sæm liæll. En

licamr \>æss hæfir J>vi lier værit at åsyn sæm jacull
12

;

engi hæfir p>åt [sva glogt séb
13

,
hvart hældr hæfir

å værit reistr
14 [sæm å fiski

15
,
eba hub sæm å manne.

Jamnan hægar10
hætta sknmsl hæfir seet værit, J>å

hafa mænn oc vitab [visan storm i hafi æpter17
.

Dat hafa mænn oc18
marcat, hværso J>at hæfir19

horft

eba fallit siban å sjo, f>å er hat [hæfer steypz20
;
en

æf p>at hæfir [horft at skipi oc hængat21
steypz23

,

f)å liafa menn vist
23

vitat ser
24 manntjon å J>vi skipi

;

en æf J>at hæfir [horft frå skipi oc hangat stæypz25
,

hå hafa mænn værit i gobre vilnan20

,
at p>eir munnde

hallda monnum, h°at heh’ hitti i [storan sæ oc

storma mikla27
. Bat hæfir oc ænn séb

28
værit har

[æitt skrims(l), er [mænn calla margygi29
;
]?æss voxtr

hæfir sva synnz, sæm hat hafi [qvænmanni lict
30

værit up i
31
frå linndastab, p>viat hat skrimsl32

0 fra [ hafi svcingzt, D
i
L, A7

; sveigzt, A; sveingz, F
;

sveingi, sveigzt, K. 2) fra [ ni5r fra geirviirtum, ned fra Bryst-

vorterne, /, L. 3) vent, F. 4) nilnna ok, t. A. 5) fra [ ncSarmcir

er, A; sem ncSra (nc5ar) er, F, I, K, L, o) cigi scst, L, IV; elgi sé5

vcriS, E. 7) endi, G; hluir, L. b) fra [ hefir skapaSr verit, A, F.

o) fra [ pat hefir haft sporS, A, F, L. 10) ncSan, A. 11) fra tre-

dia [ pat er nc5an
,

hvort pat hefir (haft) sporS, c6r hvast niSr,

I,K. 12) raa 5r hafi scS a jokul, F. 13) glogt markat, a glciggt,

E; sannliga seS, L. 14) hreistr, F. 15; fra [ u. A, D, L. 10) jafn-

an (allura, K; cillura
,

I) sinnum pa er, A, /, K. ir) visa storm;
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(Anne), og man har syntes at det strax nedenfor Skul-

drene begyndte at svinde, og blev stedse des smal-

lere, som man saae det mere nederlig, men det har

ingen seet, hvorledes dets nedersteEnde har været

skabt, hvad enten det havde en Fiskehale, eller del

neden til har været spidst som en Pæl55
;
dets Lege-

me har af Udseende lignet et Iisbjerg. Ingen har

seet det saa tydelig, at det kunde skjonnes, om det

havde Skjæl som en Fisk eller Hud som et Men-

neske. Altid naar dette Uhyre er blevet seet, have

Folk med Sikkerhed ventet en paafolgende Hav-

storm. Folk have og lagt Mærke dertil, hvorhen

det har vendt eller siden faldet paa Soen, naar det

pludselig har dukket under; thi naar det har vendt

sig mod et Skib og kastet sig ned i den Retning,

da har man været forvisset om Tab af Folk paa

det Skib; men liar det vendt sig fra et Skib og

saaledes styrtet sig ned, da have de Sofarende været

i godt Haab om at beholde Folkene, skjondt de

kunde træffe store Sostyrtninger og stærke Storme56
.

Der har man og seet et Uhyre, som man kalder

Morgige57
;

det har syntes al have en saadan

Dannelse, at det har lignet et Kvindemenneske

heelt op fra Beltestedet; thi det Udyr har haft

eplir koma (i hafinii), A, K
t
h, le) m j ok, A

t
Ji $ mest, L. 19) linfSi,

Ay K. 20) stcyptist, A. 21) Jjangat, dc dvrige. 22) stcypzl at slilpi,

Ay Fy K. 23) visa, A. 24) u.'F) G. 25) stcypzt fra sk., A, F. 20) von,

Iluab, F, Lj vil ja, F, N. 27) lifi, L. 2«) fra [ storma, A, D, Et

F> /, K%
L. 20) Margyga, G; Margygur, K, L; er kolluft, L; fra [

undrskrymsl
,
cr margygur hcitlr, F, 30) fra [ kvennmanns liking,

F , kvenninannligt, E. 31) u. F. 32) u. F.
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hæfir haft å brjoste ser stora spæna sva sæm kona,

langar hænndr oc [sitt liarr
1

,
oc vaxit

2

sva at all-

um lutum um liais oc um liofub sæm mabr; liænndr*

liafa monnum synnz myclar

4

a Jdvi skrimsli, oc æigi

mæb [sunndrslitnum6 fmgrum6

,
hælldr7 mæb [pvi-

licri fit sæm8 tængjaz9 saman a fitfuglum. Nibr i

fra linnda30
stab hæfir hat skrimsl synnz lict fiski,

hæbe mæb reistri oc mæb sporbe oc sunndfjabrum.

J>ætta skrimsl hæfir sva værit sæm hit fyrra, at

sjalldan hæfir pat synnz13 nema [Gri storum storm-

am13
. J)ætta hæfir værit athæfi pæssa skrimsl(s), at

pat hæfir opt kafz
14

,
oc jamnan sva upp 15

komit,

at pat hæfir haft fiska i honndum ser, oc æf pat

hæfir horft at skipi oc leikit ser vib fiska eba castat

fiskilm at skipino16
,
på hafa mænn værit ræddir

um pat, at peir munndo fa stor
17 manntjon. f)at

skrimsl hæfir [oc synnz18 miket oc ræbilect19
1 annd-

liti, meb [livorsa ænni20 oc [bræibum augum21

,
mjoc

mynnt oc mæb rocnum22 kinnum. En æf skrims(l)

pat elr
23

sjalft fiska, eba [castar å haf 24
fra skipi,

på hafa mænn værit i gobri van25 um at peir

munnde hallda monnum, poat pæir [fængi stora
26

storma. Nu er pat ænn æitt unndr27
[i Græna-

lannz hafe28
,

er ec em æigi frobaztr um mæb

i) siSnr, L. 2) u. N. 3) ok hdfu 5 ,
og Hoved

,
t. F. 4) fcrlega

sidrar, gruelig store

,

F, U. T, K. 5) sondr skiptum, A ; s. greind-

um, F. o) fitjurn, A, r) samtengir fingr, summenfdiede Fingre,

t. G. s) pa tær, t F; lær, A, G. 9) tcingjasl, F, L; tengist, /;

tennast, A» 11) lenda, N. 12) sc5 verit, F. 13) miklir stormar liafa

cplir komit, A
,
D, F, /, L. 14) kafat, F, /, jV$ kafs leitat, A

,
D

,
F,

K, Jj, lft) ur kafi, IL id) skipum, N; peim monnum er a skipi

eru, A, D, F, /, L {her fattes ct Stykke i D). ir) tidel A, F, L.
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paa sit Bryst store Patter som en Kone, lange Hæn-

der (Arme) og sidt Haar, samt i alle Dele om Hals

og Hoved været skabt som et Menneske. Hænderne

paa dette Udyr have forekommet Folk store og ikke

med adskilte Fingre, men forsynede med en saadan

Svommehinde som den, med hvilken Vandfuglenes

Tæer sammenfoies. Nedefter fra Beltestedet har

dette Uhyre syntes at ligne en Fisk, haade med

Hensyn til Skjæl, Hale og Svommefinner. Med dette

Udyr har det og gaaet som med det forrige, at det

sjelden har ladet sig see uden kort forend store

Storme kom paa. Udyret har da haaret sig sam-

ledes ad, at det ofte har dukket under, og er stedse

kommet saaledes op igjen, at det liar haft Fiske i

sine Hænder; hvis det da har vendt sig mod et Skib

og leget med Fiskene eller kastet dem mod Skibet,

da have Folk befrygtet, at de skulde faae stort Tab

af deres Mandskab. Dette Uhyre har syntes at have

et stort og bistert Ansigt, med skarpe Oine og bred

Pande, en meget stor Mund og rynkede Kinder58
.

Men dersom Uhyret selv æder Fiskene eller har kastet

dem i Soen paa den Side som vendte fra Skibet, have

Folk fattet god Forhaahning om, at de skulde beholde

Mandskabet, om de end fik stærke Storme. Der gives

et Slags Vidunder i det Grønlandske Hav, om hvis

ie) veri6
,
været, F. 19) rel8uglegt, vredladent, A, G . 20)fra [ livciss-

um augiun, skarpe Oine
,

G, T, L. 21) fra [ brcithi cnnl, bred Pande,

G, 7
,
L. 22) rolilcnum

;
hrottnum, de dvrige. 23) fra [

hcfir cliS, A,

F, L, 24) fra [ feastaS iit
,
A

)
F L. 25) von ,

F
%
L 5 vilnun ,

A.

20) fra [ bitti i. I, K, 20 stnmsl, urigtig
, //, F%

I, L. 28)

um, A; fra [
u. F.
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hværjum hætti [er J>at er
1

;
p>at kalia menu 2

haf-

gerbingar 3

;
en J>at er f»v{ licazt sæm allr hafstormr,

oc baror allar, f>ær sæm i bvi
4 hafi ero, samnez

saman i brja stabe, oc geraz af f>vi J>rjar baror;

[bær brjår gerba5
allt haf6 sva, at [mænn vitu

hværgi 7
lib a væra, oc ero bær storum fjallum

hæ(r)ri, licar
8 brattum gnipum, oc vitu mænn få

dæmi til at beir mænn hafi or hafum komez, er

bar bafa i værit stadder, ba er b^ssi
9 atburbr hæfir

orbet; en bvi manu sagur [væra af gorvar10
at gub

man æ noccora baban hafa frjålsat
11

, bå sæm bar

hafa værit stadder, oc man beirra ræba siban dræifz

hafa oc flutz manna imillum, [hvart sæm nu er

sva frå sagt sæm beir hafa hællzt um rætt, eba

er noccot beirra ræba aukin eba vanat12
,
oc munu

ver firi ]p\i varliga um bil luti ræba, at ver hofum

få ba bitta nyliga, er baban hafi komiz oc oss

[kynni bæssi tibænnde at
13

sægja. En i bvi sama

hafi bå ero J?o morg14
fieiri unndr, bd at bau mægi

æi mæb skrimslum tælja, bvial b^gar er or [sækir

hinum mæsta liåleic hafsens15

, ba er sva [mikell

gnotr16
isa i hafino, at ec vita æigi dæmi til bvi-

licra annarstabar17
i allum heiminom. Beir isar ero

sumer sva flåter, sæm beir hafa frosit å hafino sjolfu,

annat hvart ljugurra [ålna bjucker eba fim, oc liggja

i) fra [ at, F. 2) J>elr ,
F. 3) bafgeråina, -4 ; hafgcrSinga, K $

hnfgirSingar, E,I,N. 4) u. F. a) fra [ er giriia, F, /, Kj
U I. 0) innan, t. I. 7) engi vclt, A, 0) likan, F. 9) tiScndi hafi

orSIt ok, t. E. 10) liafa fra genglt, A, F, I, L. 11) frels;.!, F, F, A7

}

frelst, I, /f, ty. 12) vbnut, E,N
j fra [ u. A, F, /, K, L. 13) fra [

kunm (kunnu) skiln'slcgn (skilrikilcga) fra, .4
,
F, /, Jf, L. 14) enn, F.
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Beskaffenhed jeg ikke veed nogen sikker Besked.

Man kalder det Havgjcrdinger
,
men det er ligest

efter det som om alle Havslorme og alle de Bolger,

som ere i det Hav, samledes sammen i tre Rækker,

saa at de udgjorde tre (sammenhængende) Brændin-

ger. Disse tre Bolgerækker omgjerde saaledes den

hele Havstrækning, at man ikke veed nogen Aabning

derpaa, og de blive lioiere end store Fjelde, lig-

nende steile Klippetinder, saa man kun kjender faa

Exemplcr paa, at de Folk ere slupne fra Havet, som

have været stædle deri, naar denne Begivenhed har

indtruffet. Men derfor ere vel Sagn opkomne der-

om, at Gud idelig har udfriet derfra nogle af dem,

som have været stædte deri, og maa deres Udsigen-

de siden været blevet udspredt og bragt omkring

blandt Folk, enten det nu berettes, ligesom de have

fortalt det, eller deres Udsagn er blevet foroget eller

formindsket, og derfor ville vi kun tale varlig her-

om59

,
at vi nylig kun have truffet faa, som have

sluppet derfra og kunne fortælle om slige Begiven-

heder. I det samme Hav er der dog mange flere Un-

dere, skjondt de ei kunne regnes blandt Uhyrer, thi

saasnart man har lagt det meste af det store Hav

tilbage, da er der en saa stor Overflodighed aflis

paa Soen, at man ikke kjender til noget sligt paa

andre Steder i den hele Verden. Denne lis er til-

deels saa flad, som om den var frossen paa selve

Havet60
,
af 4? til 5 Alens Tykkelse61

,
og den ligger

— . . . . -------- — - - - - - — —

is
) fra [ kerar mcsta liafi, A. ig) raikil gnott, A, F, gnogt,-#}

nogt, K. ir) i tøSrura stoSum (.itat>), A, F, /, X.
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sva langt unndan lannde, at fat værbr annat-

livart fjugurra1 daga færb* eba fleiri
3

,
er mænn

fara at
4 fsum

5
en feir isar liggja mæirr [1 lannd-

norbr eba til
5 norbrs firi lanndino, liælldr en til subrs

eba utsubrs eba væstrs, oc firi fvi skal um lanndet

sigla
,
hværr er lanndino vil na, til utsubr(s) ocG

væstr(s) til fæss er liann er um kominn7
alla fæssa8

van, oc sigla
9

[faban oc10
[til lannzens11

. En ibu-

lega hæfir mænn fat hænnt, at feir hafa of-

snæmma12 lannzens leitab, oc hafa feir firi fvi
13

i

fæssa isa kornit
14

;
[oc sumer feir er far hafa i

lcomit, fa hafa tynnz, en sumir liafa
15
oc or komez,

oc liofum ver noccora set af feim oc lieyrt feirra

[ræbur oclG frasagnar17
. En fat liafa aller til råbs

tækit, fæir sæm i [fæssa isa voc18
liafa komit, at

feir liafa tækit smabata19 oc drægit a isa upp mæb
ser

20
,

oc hafa leitab lannzens, en liafskip oc alir

[annarr fjårlutr fa
21 hæfir far æpter dvalz oc tynz,

en sumir hafa oc uti buit siban22 a isum, abr en

feir liafi lannde nab [fjora daga eba fim oc sumir

ænn lænngr23
. Isar fæsser ero

24 unndarleger at

nåtturo; feir liggja stundum sva kyrrer sæm van

er at
25 mæb sundrslitnum vakum eba storum Qarb-

um, en stundum er sva mykel færb fæirra oc akof,

at feir fara [æigi seinna en26
fat skip er [gott byr-

leibe27 hæfir oc fara feir æigi sjalldnarr moti væbri

'i) fra [ u i, h E. 2
) lci 5 ,

F; fer5 ,
I; til lands, t.A,F.

a) v, Aj F\
I. 4) ri, E

t
I. 5) fra [ til landnorSrs ok, F, ly Fy L.

e) c8a, eller, F, /. r) kornit, mbr. a) isn, t, A, F, K. o) leila, I, L.

10) fra [ u. L; si9an, A, K

;

svo, F, u. E. n) pessa lands, F.

J2) til, t. F. 13) fat, G • 14) rataS, I, K, L. is) cn si3an liafa sum-
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saa langt fra Landet, at der ikke er mindre end fire

eller flere Dages Reise dertil, naar man farer paa

Isen; men denne lis ligger mere mod Nordost eller

mod Norden udenfor Landet, end imod Sonden og

Sydvest eller mod Vesten, og derfor bor enhver,

som vil naae Landet, seile omkring det mod Sydvest

og Vest, indtil ban er kommen forbi alle de Steder,

hvor Isen er at vente, og da seile lige ind til Lan-

det
02

. Men det har ideligen bændel de Sofarende,

at de have sogt Landet for tidlig og ere derfor biev-

ne indsluttede afisen. Nogle af de saaledes stædte

ere omkomne, men nogle ere slupne derfra; af

disse have vi seet nogle, og bort deres Tale og

Beretninger. Til det Middel have alle de grebet,

som ere komne i dette lisdrev, at de have taget

smaae Baade og trukket dem op med sig paa Isen,

samt sogt saaledes Landet, men Havskibet og alt

andet Gods er blevet der tilbage og forgaaet; nogle

have endog, forend de naaede Land, maattet op-

holde sig 4 til 5 Dage paa Isen, ja andre endnu

længere03
. Denne lis er af en forunderlig Beskaf-

fenhed; undertiden ligger den saa stille som det

vel kan ventes, med adskilte Vaager eller store Fjor-

de, men til andre Tider er dens Fart saa stærk o£r7 O

heftig
,

at den ikke kommer langsommere afsted, end

et Skib som har god Vind, og den driver ikke sjeldnere

ir, A. ig) fra [ u. A, J, K. ir) frasogii, F; u. /. iø) fra [ u. F;
isa volkit (volk), A, I, L. 19) sina bata, deres Baade, F. 20) at

hafa rne8 ser, t. A. 21) fra [ farmrinn, Ladningen
,

F. 22) lengr,

F; U. E. 23) fra [ u. F. 24) nijog, t. F. 25) u. F. 2«) sva

åkaflcga sem, A
,
F. 27) byrskreiSi, -4 $ byrlcifi, Ar

; fra [ go5an byr, F.
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en firir
1

, f>ægar sæm f>eir taca færbina2
. Bar ero

[ænn ok surair3 f>eir fsar [f Jjvi hafi, er mæt abrum

væxti ero

4

,
er Grænlænndingar kalia falljacla*;

hæirra voxtr er æptir |m sæm liott
6

fjall stanndæ

upp or hafino [oc hlandaz evvitar7
vib abra fsa,

nema [ser einum saman hælldr hann8
. I pvf liafi

ero [oc hvala kyn morg, f>au
9 sæm ver hofuin fyrr

um rætt[. Sva er ok sagt, at har sé
la oc oli sæla

kyn f hvf hafi, oc fylgja hæir mjoc fsum hæssum 11

,

sva sæm har se [æcki hrot ærinnar ato
12

. En f>æss-

or13 ero hau kyn sæla er har ero : eitt kyn af heim

[er hat er no(rb)sælar14
liæita

15

[
oc værba hæir

[æcki længri en fjugurra 10
alna langer. Ba er hat

annat sæla kyn er ærcnsælar17
lieita, oc værba

heir fim alna langer eba vj
18

,
[heir er længster

værba 19
. Ba er hat hit hribja sæla kyn, erflætto20-

sælar ero kallaber, oc værba heir hvflfkir
21

at længb

sæm [heir er abr ræddum ver um22
. Ba er hat hit

fjorba sæla kyn ænn, er gransælar23 hæita, oc værba heir

sumir vj alna eba vij[, heir er længster værba24
. Ba ero

ænn sum smæri har sæla kyn, oc er hat callat af

heim æitt kyn opnosælar25

,
oc ero heir firir hvf

sva callaber, at heir symja20
æigi a grufu sæm abrir

i) undan, A. 2) fei&inni, F, /. 3) fra [ ok i hofuin, F, J, L.

4 ) fra [ u > F. 5) (all jokla, F, /, K, N
%
L; fali jaka

,
A; falljlik-

ul, F. g) hått, dc ovrige. 7) eigi, N; hann elgi, A; Jjclr eyfit, F;

Jeir cigi, Ej Iitt, I. e) fra [ standa (sc*r) cinir saman, A, F, /, K,

h; fra næstforrige [ u. E, 0) fra [ oli hvalakyn, A, F, /, E, L.

10) fra [ u. A; Jbnr ero, F, /. 11) cr nu hofuin ver um rætt, t. A %

f, I, K. 12) fra [ ærinn (jafnan) matr ok åta, A, F, K. 13) Jpcssi,

dc ovrige. u) 2 Bogstaver i Midten raderede, det sidste af dem
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mod Vinden end for den, naar den forst kommer
ret i Drift

64
. Der gives end et Slags Is i det Hav

som er af anden Dannelse og som kaldes Fald-

Jokler65 af Grønlænderne. Den er af en saadan Skik-

kelse, som om et hoit Fjeld stod op af Havet, og

den blandes aldrig66 med anden Is, men holder sig

ganske for sig selv. I dette Hav ere der og mange
Arter af Hvale, om hvilke vi for have talt. Man
siger ligeledes at der i det Hav gives alle Arter af

Sælhunde, der gjerne folge med hin Is, som om der

aldrig var Mangel paa overflodig Æde. . Disse Arter

af Sælhunde opholde sig navnlig der. En af dem kal-

des Nordsælé*1
,
og de blive ikke længere end paa

4 Alen. Den anden Sælhundeart kaldes Orknsæle68
,

de blive 5 Alen lange, eller 6 de som ere de læng-

ste. Den tredie Art af Sælhunde kaldes Flettesæle™

,

og de opnaae en saadan Længde, som vi for have

ommældt. Den fjerde Sælhundeart kaldes Gransæle

;

nogle af dem blive 6 og de længste 7 Ålen 70
. Frem-

deles gives der endnu nogle mindre Sælhundearter,

af hvilke een kaldes 0pnesæle3 af den Aarsag, at

de ikke svomme paa Bugen som andre Sælhunde,

liav tydelig været 5. Maaskcc har der staact nonhsælr. Det tilba-

geblevne kan læses nosælr, cl. naselr. // synes at bemærke begge

disse Varianter ; E og I\' have udtrykkelig naselar. 15) fra [ heita

nortlselar
,
A, F, L; nor&rsclr, I. 10) fra [ firnm alna ok 4, N.

lr) aurknsclar, A,E; orfenselar, F, I, K; orknsclar, orkaselar, L.

l8
) vi

j, I. 19) fra [ u. .4, F, /, L. 20) fletti, -4,7; flettu, F, F, K,

21 ) hkir, A. 22) fra [ hinir, F, f. 23) grænselar (Gronsælc),

V. 24) fra [ at leng5, //, F; u. A', L. 25) optnu sclar, F, Ar

;

vo5lu sclar
,

//. 20) svima, svomme
,
F, F, A', L; sveiraa, I; srnia

s ^ r
t vende sig, A.
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sælar, hælldr [syrnja
1
feir

2 opner3
[eba ælligar å

lib
4

,
oc værba feir ækki stærri

5 en fjugurra alna.

Da er fat ænn æitt sæla kyn [ænnG sraæst7
,

er

skemmirigr heiter8
,

oc ero feir æigi længri [at

væxti9 en tvæggja alna, [oc er fat
10 mæb undar-

legre natturo, fviat sva er fra sagt, at hann færr

unnder fa isa er flåter ero, [oc annat hvart ero 11

fjugurra alna fjuckir
12 eba fim, oc biasa13

[i gegn-

um fa, sva at feir hafa14
storar vaker, far sæm

feir vilja. Nu er fat enn æitt kyn æptir er Græn-

lændingar [kalia i tolu
15 mæb hvalum16

,
oc virbiz

mer sva, at fa mægi liælldr
17

tælja mæb sælum 18

,

er rostongr19
heiter, oc værba feir at væxti fjugrtan

alna eba fimtån20
,
[feir sæm lænngster værba21

. Voxtr

fæss fisks er alir sæm sæl(s), bæbe22
[har oc hafub,

oc hub23
,
oc fitjar aptr, oc sunndreifir

24 Iramme sva

sæm a sæl; [æige er liann oc ætr a fostodogum

hælldr en abrer sælar
25

. En fat brægbr af væxti

hans fra abrum sælum, at liann liæfir tænnr tvær

storar oc langar umfram abrar smatænnr'-6

,
oc

stannda fær i æfra gomi i anndværbu hofbe27
.

Hub hans er gdb oc fjucc
28

til reipa, oc rista mænn

faraf stærcar alar
29

,
sva al [væl draga sæxtigi

i) svirna, A, N. 2) fra [ u. /. s) optnir, K, N. 4) fra [

u. A
t Fy /, Ky L. 5) Icn^ri, I. g ) 11, A. 7) smalt, lille, F; fra [

u, I, e) skemmingar hcita, A, F, L. 0) fra [ « A, F,I, L. 10) en

Jbeir cru J)o, A, ok Jdo al J)eir se
%
F. 11) |>p at |)eir sc,-4

,
/. 12)11. /.

is) blåsi lindir isum ok, Ky K, u) fra [ uppi gcgnum, t. Ay F; allt,

i, g., /, L. 15
) fra [ telja, Ay I. ig) fra [

telja hvala kyn,

17) eigi si5r, ikke mindre, F. in) en me.6 bvala kyni, t. A, Fy /, A, Li,
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1

men paa Ryggen eller Siden og de blive ikke storre

end paa 4 Alen71
. End en Art af Sælhunde gives

der, som er den mindste og kaldes Skemming, der

ikke blive længere af Yæxt end 2 Alen. De ere

dog af en underlig Natur, thi man siger at de

gaae ind under den lis som er flad, og som en-

ten er 4 eller 5 Alen tyk, og blæse op gjennem
den, saa at de have 'Store Vaager

,
hvorsomhelst

de ville
72

. End en Art er tilbage, som af Grøn-
lænderne regnes til Hvale, men det forekommer
mig at den snarere maa henfores til Sælhunde- end
Hvaleslægten 73

;
den kaldes Rostung (Rosiner, Hval-

ros), og blive de længste af dem 14 til 15 Alen
lange' 4

. Denne Fisks Skabning er i alt -som en
Sælhunds, baade paa Haar og Hoved, samt Hud
og Bagialler

;
Lallerne foran ere og som paa en

Sælhund. Den maa ikke spises paa Fastedage, lige-

saa lidet som andre Sælhunde75
. Deri er den dog for-

skjellig i sin Skikkelse fra andre Sæle, at den har
tvende store og lange Tænder, foruden andre smaa,
og de staae i den overste Gumme foran i Hovedet76

.

Dens Hud er god og tyk til Tougværk, og man
skjærer deraf saa stærke Reeb, at 60 Mand eller

n) rostungr, E, F, I, K. 20) xlj, I, 21) fra [ u. F, I. 22) ri, t. G,

23) at lidri ok at liuS sinhi, LæSl nt hari ok huS, F,‘K3 L. 24)suhd-
lircifar, /, E, F, N; sundfæri, I. 25) fra [ ok er liann vel ætr d

lostudo»um, og den han vel spises paa Fastedage
,
A; u. I. 20) sinar

tennr, 2'j /, Å, L. 2 r) na liga hallrar annnrrar alnar Iangar, Jbær sem
lengstar vcr&a, de længste uf dem blive næsten 1 * Alenlange, A,
Fy f K, L. 2h) Jjykk, P, L. 29) diar, E

%
L, N.

^•'onlamls historiske Mindesmærker. 3 Bind.
, C^l)
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manna æitt reip, eba fleiri, oc geta I>d æigi slit-

it
1
. Bæsse sæla kyn cr nu [liafurn ver um rætt

2

,

\vd ero fiskar k al laber’, \>vi at f>eir fæbaz f [sjo

oc lifa vib abra fiska, oc ero f>eir rnannnm væl

ætir
4

,
[oc ]?6 [æigi sæm hvalar, J>v{at hvalar ero

æter

5

a fostodagum0 sæm abrer fiskar, [en hæsser
y

fiskar ero æigi ætir nema ha er kjot skal eta
7
.

En æigi væit ec fleiri luti f Grænalannz hafe sjolfu,

er mer hybki [getu værbe8 eba frasagnar, nema

hat sæm nu hofum ver0 rætt10
.

Sunr: J)æsser luter manu allum hyckja unnd-

arlcger, heim sæm heyra, hæbe um skrimsl hau

er tolb hafa værit f hafe hvf [oc fiska
11

. Sva skilz

mer oc, at hæ*ta haf inan væra [stormsamara en

livært annarra12
,

oc hyc^ er nier J>vi hat unndar-

lect, at hat or hact niæb fsum um vætrum oc sum-

rum umfram oli
13 annor hof J>au sæm 14 ero, oc

hyckir mer unndarlect livf mænn girnaz hangat

sva mjoc at fara, er sva mikill lifs haski liggr vib,

eba livat
1

5

[mænn sækja til hæss lannz 10
£>at sæm

til [nytsæmba horfir eba gæzku17
. Sva vil ec oc

hæss mæb leyfi spyrja, vib livat sa lybr lifir, er

hat lannd hygger, eba liværso landeno er farit
18

,

hvart hat er fsum hact sæm liafit, eba er hat Jrftt,

i) fra [
eigi få lv (fimtig*, /) manna slitiS, saa at 60 ( 50 )

Mand
ikke kunne slide den i Stykker, A, F, I K. 2) Hefi ck talt, jeg. nu

har opregnet
, F

,
G. 3) at nafni, af Navn, t. F, L 4) fra [

1

isum, hvorr vi8 annan, paa Isen , iblandt hinanden
,

F. 5) fra [

kjotaelir cn eigi, A; u. /, L; fra næstsidste [ ]på kjot cr ætt, cn

dgi, K. g) fostutiSum, Fastetider, K. 7) fra [ 11. A, F, L, 8)vcr6-

ir, G. 9) um, ti F, G. 10) fra [ ruinningar vert i (c8 r) uraræSu,

A
y
L; u. vert vera, F. 11) u, A,F. 12) stormsamt mjok, A, F,Ky
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flere maa vel trække paa saadant et Ileeb, uden at

kunne slide det i Stykker77
. Disse Sælhundearter,

som jeg nu har opregnet, kaldes Fiske, fordi de

fodes paa Soen og leve af andre Fiske, og de maae

vel spises af Mennesker, men dog (kun som Kjod)

og ikke som Hvale, thi Hvale ere spiselige paa Fa-

stedage, ligesom andre Fisk, men disse Fiske (Sæl-

hundene) ere ikke spiselige paa andre Tider end

de, da Kjod maa nydes. Ellers veed jeg ikke at

der gives flere Ting i selve Gronlands Hav, som
synes mig fortjene at nævnes eller fortælles noget om,

end disse, om hvilke vi nu have talt.

Sonnen: Nogle af disse Ting ville forekomme

alle Folk, som hore derom, vidunderlige, navnlig

især de Uhyrer og flere Fiske i det Hav, som ere

hievne opregnede. Saavidt jeg kan forstaae, maa vel

dette Hav være meer udsat for Storme end nogetD
andet, og dette forekommer mig* besynderligt af den

Aarsag, at det er bedækket med lis baade om Vinter

og Sommer, meer end andre Have som ere (i Ver-

den), og det synes mig underligt, at Folk have saa

stor Lyst til at fare derhen, hvor man er udsat for

overhængende Livsfare, og at man kan soge noget

i det Land som kan tjene til Nytte eller Behagelighed.

Ogsaa vil jeg, med Tilladelse, sporge, hvoraf det Folk

lever som beboer det Land, eller hvorledes dette er

beskaffent, om det er bedækket med lis ligesom Ha-

13) u. F, I, K. 14) i vcrcildu, t. A; veroltlinni, F, /, L.

la
) hvort, A. io) fra [ taka menn J>ar upp, F. 17) nytscmdar hæfi,

Ai horfi, F, K, L. 18) vant, F.

(21*)
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bb at liafit se frosit, eba er [nocqvot sab 1

a lannd-

ino
2

,
sæm a abrum lanndum. Sva forvitnar mic

oc bat ?
bvar(t) J>ér ætlir

3
at \x\t se [margin lannd

eba4 eylannd, eba ero bar dyr noccor a bvi lannde

[eba slikir luter sæm i abrum lonndum ero
5
.

Faber: |3ar er bu forvitnar
6 um bat >

livat
7

mænn sækja bingat til lannz bæss eba livi mænn
fara bangat 1 sva mikenn lifs

8 haska, ba drægr

bar til bræf°H^ natura mannzens9
. Einn lutr er

kapp oc frægb, bviat bat er [mannzens natura10

at [fara bangat sæm mykels er haska van, oc gera

sec af J?vi frægan. Enn annarr lutr er forvitni,

bviat bat* er oc [mannzens natura11
at [forvitna oc

sja
12

ba luti er banum ero sagber, oc vita livart

sva er [sæm lianum var sagt
13 eba æige. Hinn

brjbe
14

lutr er fjar fong
15

,
bviat liværvætna leita

mænn æpter féno, bar sem [beir spyrja at féfongen16

ero, b° at mykell27 baske sé
18 [annan væg vib

19
.

En a Grænalande er sva sæm bu matt [vano

ner20
vita, at alt bat sæm ba»ga< kæmr af abrum

lonndum, ba er [bar dyrt21

, bvmt bat land liggr

sva i fjarska vib annur lond22

,
at bang’at fara

sjalidan mænn. En 23 bvætvætna bat sæm [beir

]) [ noetor sæ 5 i, IC. 2) land!, F. 3) saal. Mbr. 4) fra

n. F. 5) Idar sem roeginland er, t. A; fra [ sem a o8ru ni londurn

gctåimi, /; c 5a annar godi, I (dnnur gædi, K) som i andre gode

v
Lande, eller andre Goder

,
IC

,
L. g) forvilnasl, A 7) livort, //.

h) u. F. o) landslns, (nr.) F, /, K. 10) overstreget i Mbr. med en

senere Haand, som har sat i Margen isteden

:

niargra manna hdttr,

saal. ogsaa E. 11) overstr. i Mbr. med samme Ilaand. I Mar-
gen staaer

:

manna margra skaplyndi; fra næstsidste
[ u. F.

12) fra næstsidste [ forviinast uro, A. ja) fra [ u. A
t
Fj er honuni
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vet, eller det er frit forlis, endskjondt Soen er tilfrossen,

eller om der er nogen Kornsæd der i Landet ligesom

i andre Lande. Ligeledes er jeg begjerlig efter at

vide, hvad I mener, om det er Fastland eller Oland,

eller om der ere nogen Dyr paa det Land eller

slige Ting, som haves i andre Lande.

Faderen: Da du er begjerlig efter at vide, hvad

man soger i det Land, eller hvorfor man drager der-

hen med saa megen Livsfare, saa bevæges man der-

til af Menneskenaturens trefoldige Egenskab. En
Deel deraf er Kappelyst og Higen efter Berømmelse,

thi mange Menneskers Natur driver dem til at drage

derhen, hvor stor Fare kan ventes, for at de kunne

gjore sig beromte derved. Den anden er Videbegjer-

ligheden, thi den Tilboielighed ligger i Menneskets

Natur, at efterforske og see de Ting, om hvilke

man for havde fortalt ham, for at vide om det for-

holder sig saaledes dermed, som man havde sagt,

eller ikke. Den tredie Ting er Penge-Erhverv; thi

efter Rigdommen soge Mennesker allevegne, hvor de

opsporgc at Fordeel kan ventes, endskjondt store Fa-

rer true paa den anden Side. Men det gaaer saaledes

til i Gronland, som du vel kan formode, at alt det,

som fores dertil fra andre Lande, er der dyrt, fordi

det Land ligger saa langt fra andre Lande at Folk

kun sjelden fare derpaa, men enhver Ting, hvormed

uru okunnir sngSir, K. 14) annarr, A, K, 15) lang, /£, /V, n>) le-

von ir, A

,

F, K. ir) margrahanda, F. i 8
) liggi, A

,
F, /. 19) fra ['

v *8 å annat bor5, i, 20) \onum nær, G; vonir, A, F, 11 . F. 21) Jjat

^yrraælt, del kostbart
,
G. 22) svå, t% F. 23) enda, A. F.
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skolo laundino mæb lijalpa
1

, f>a [værba J>eir
2

kat

allt at kaupa af abriim lonndum, bæbe jarn
3 oc

sva vib alian [kænn sæm Jjeir skolo hus af gera4
.

En bænna fjarl ut fly tja mænn paban moti smum
varningi: bucca

5

voru° oc nauta voro 7 oc sæla

kuber, oc reip [f>au er fyrr ræddum ver urn, er

[mænn risla af fiskum {>eim er rostungr er call-

abr, oc svarbreip heita, oc tænnr kcirra
8
. En kar

sæm ku rædder um kat
?

livart kar væri noccot

sab eba æcki, ka [setla ec kat land litit
9

af kvi

fram flytjaz, en [ko ero 10
keir mænn 11

kar [
er

kællzt ero agetazter [oc
1 " rikazter13 [kaliaber, at

keir
14

leita vib firi fræistni saker al så
15

;
en kat cr

$

ko mæstr fjolbe a \>yi lannde, er æigi væit livat

braub er, oc alldrægi sa [ænn braub16
. En er ku

leitaber um mikelleika lannzens, eba kvart pat er

eylannd eba mæginlannd, ka ætla ec fu vita mik-

illeica
17 lannzens18

,
en aller geta kæss at kat sc

mæginlannd, oc afast vib annur19 mæginlonnd20
,

kviat [ka t er asynt21
at

22
kar er fjolbe keirra

dyra, er menn vitu at a mæginlonndum fæbaz23
,

en litt i eylonndum: kar er heri margr24 oc varg-

ar, oc [mikill fjolbe
25 reindyra [oc kyekaz mænn

i) fra [ landinu (er) Jarlast i hvivetna ,
1 . rad bjarga vi5 ,

//;

Jeir Jurfu nnuSsynlegast, F
y

I, K. 2) \er5 r, F. 3) ok tjoru, og

Tjærc
y
t.I,K) E. 4) fra [til husa uppgcrSa, F; til at gjorc Huse

af, /, K. r») skinn ok, t. F. g) hiiSir, /. r) hiiftir, A, F, L. s) fra [

svbrftr cr rislinn af rostungi ok Jær tenn cr af Jcirn fiski eru, A
,

L; fra næstsidste [ reip af rostiingum, sterkan svorS, ok Jaer enar

vsenu tennr cr af honum takast, F. 0) hit, A ; fra [ hygg ck Jat

litt miinu ,
troer jeg at der af vil lidet

,
F. 10) fra [ u. K.

11) sem, t. K. 12) fra [ eru, /, K\
L. 13) fra [ u. E

\

AT
. n)fra [
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de skulle hjelpe Landet, maa de k jobe fra andre Lande,

(saasom) baade Jern og alt det Tommer, hvorafde skulle

opforc Huse. Derfra forer man ellei*s, for sine Varer,

følgende Gods: Bukkevarer78
,
Oxevarer, Sælskind, og

de Reeb, som vi for talte om, hvilke man udskjærer

al* de Fiske, som kaldes Hvalros, og som kaldes Svær-

reb, samt deres Tænder. Angaaende det, som du

talte om, om man havde der nogen Kornsæd eller

ikke, da mener jeg at Landet frembringer kun lidet

deraf. Dog ere der de Mænd, der udgives for de

yppeiTigste og mægtigste, som for en Proves Skyld,

(brsoge at saae, men den stoi'ste Mængde i det Land

veed dog ikke, hvad Brod ei*, og har endnu aldrig

seet Brod. Men da du spurgte om Landets Storrelsé

eller om det er et Oland eller Fastland, da ti'oer

jeg at kun faa kjende dets Udstrækning, men alle

mene dog at det bestaaer af Fastland og at det sto-

der til andre Lande, thi det sees tydelig at der er

en Mængde af de Dyr som næies paa Fastland,

men hvoraf kun faa gives paa Olande. Der ere

mange Harer og Ulve og en stor Mængde af Rens-

dyr; Folk troe og at vide at disse Dyr ikke fodes

paa Olande, med mindre man forer dem dertil. Saa-

ledes troer man og at vide det med Vished, at intet

Menneske har fort dem til Gronland, men at de selv

u. K. is) lilla akra, (bcsaae) smaae Agre, t. G. 10) korn, A,
,
F,

I, K. 17) mcginlcika, af samme Betydning, E. i«) c8 r livort fat

er, t. F. 19) sldr, t. F, /. 20) ldnil, A. 21) auSsynt, let at sce
,
G.

22) fra [ u. A, F, K. 23) fd$raz, G. 24) a J> vi lamli, paa delte

Band, t. A, F, K. 25) niikil gnolt, stor Ovcrfludighcd
,
A

,
F, /;

nogti, F.
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vita, at fæssi dyr fæbat æcki å æylonndum nema
mænn flyti i, fat fyckjaz mænn oc vist vita at

ængi mafer hæfir flutt fau a Grænaland, nema
fau hafa sjolf runnit af obrum mæginlondum 1

.

Bjorn er far ok 2 a fvi lannde, oc er hvitr, oc

[ætla mænn at hann fædez a J>vi lannde, fviat

hann3 hæfir4 [alt abra nattur

u

5

,
en svarter hirnir

er i skogum ganga; feir væiba at ser ross oc6

naut [oc annat bu 7

,
oc fæbaz vib fat, en liinn

liviti bjorninn, er å Grænalannde er, fa færr8 hann

mæst [i hafi ut å isum9
,
oc væiber far at ser bæbe

sæla oc hvala10
,
oc lifir

11
vib faj; sva er hann oc

væl færr til sunnz alz sæm sælar eba hvalar. En
far sæm fu spurber hvart lanndet væri fitt eba

æigi, eba væri fat isum faet sæm hafit, få skaltu

fat vist vita at fat er litill lutr å
12 lanndino er

fitt er, en allt annat få er isum faet, oc vito

mænn fvi æigi hvart lanndet 13
er mykit eba litit,

at
14

aller [fjallgarbarner oc allir dalarner15 ero

isum10
facler, sva at hværgi finnr lib

17
å. En fat

man fo raunar [væra at væra rnanu fau lib
18

,

annat tvæggja i dolum feim er liggja millum fjall-

anna eba mæb stronndum, [er dyrin mægo gagn-

um19
liitta, fviat æigi mætti dyrin elligar

20 rænna
af abrum lonndum, [nema fau finni lib å isum oc

0 fra [ cr roenn M*ta at (A
) ;

cr a mcginlandi fæ&az ok litt i

cylondurn, nema menn flyti j)au (i), cn ]pcss cr hér engi von (men
detie kan man her ingenlunde antage), F, 1, K, L. 2) margr, A,

F, /, /t, Tj. 3) Jra [ u. F. 4) hefir, de ovrige. 5) fra £ natturu

allt annan veg, F. g) ok dyr cSr, t. L. 7) biifé, E,
N

; fra [ u.

A, F,ly E . *) ferr, fer, de ovrige. 0) fra [ isa, h) meS hafi, /;
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ere løbne dertil fra andre Fastlandsegne79
. Der gi-

ves og Bjorne i det Land; de ere hvide, og man
mener, at de fodes der, thi de have en ganske anden

t

Natur end sorte Bjorne, som gaae i Skovene; de fange

sig til Forråad Heste og Oxer og andre Huusdyr,

og fodes ved sligt, men den hvide Bjørn, som er

paa Grønland, færdes mest ude paa Havet, paa Isen,

og fanger der baade Sæle og Hvale, hvorved den

lever. Den er og ligcsaa færdig i at svømme som
Sælhunde eller Hvalfiske80

. Men da du spurgte, om
Landet var frit for lis eller ikke, eller det var be-

dækket med lis ligesom Havet, da skal du vide det

for vist, at det er en ringe Deel af Landet, hvor

der er bart for lis, men alt det øvrige er bedækket
roed den, og Folk vide ikke, om Landet er stort

eller lidet, fordi alle Fjeldstrækningerne og ligeledes

alle Dale ere skjulte af Isen, saa at man ingensteds

finder Aabning derpaa. Det er dog vel saaledes i

Virkeligheden, at slige Aabninger gives, enten i de

Dale som ligge mellem Fjeldene, eller langs med
Stranden, som Dyrene kunne hitte igjennem

;
thi Dyr

kunne ikke streife derhen fra andre Lande, med min-
dre de finde Aabninger paa Isen

,
og Landet bart for

den. Folk have ofte forsøgt at gaae op paa Landet,

paa de Fjelde som ere de liøieste paa forskjellige Ste-

der, for at see sig om, og for at prøve' om de fandt no-
/ ' v

’ *
.

>

ut å liaf, F. 10) hval!, F. 11) fæSist, K. 12) af, F, K. 13) Her
begynder D igjen. 14) til, t. K; vist, med Sikkerhed, t. I. ib)fra[

fiålldalir, Ay F, K, L. ig) jdklum, -4
,
F, K, ir) hli&, F. ie) fra [

at hliSIt raan ri vcra, F. 10) ga*>nuni
,

de dvrtgcj fra [ jiau er

dyi’in, A
,
F, K. 20) m. F.
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lanndet Jpitt

1

. En opt hafa mænn freistab at ganga

upp å [landet a J>au fjol I er hæst ero~ p ymisum

stobum3
at sjåz

4 um, [oc villdu vita

5

æf feir fynni

noccot er J>itt
G væri pi lanndino oc byggjannde7

,
oc

liafa mænn liværgi [hat funnit
8

,
nema har sæm [nu

hua mænn9

,
oc er hat

10
litit frain mæb stronndonni

sjalfri. Marmari er har mykill a h v * lannde, har

sæm bygt er, mæb imisum [litt, hæberaubr oc biar11

oc grænfainn 12
. Fugl13

er J>ar [oc mikell oc margr

i hvi lannde, så er i abrum lonndum hætti mykil

gærsimi i væra: hvitir valir
14

,
oc er hann gnogare15

har en å ænngu10 lannde abru, oc kunnu lannz-

mænn [sjålfir J>o ser æcki [af
17

at nyta18
.

Sunr: f)ér gator19
hæss °c fyrr i ybarri ræbu,

at æcki såb er å hyi lannde, oc vil ec nu hæss

spyrja, vib livat [hat folk lifir
20

,
er å fm lannde

er, [eba hværso mikit hat folk er
21

,
eba livat mat-

vistum hat liæfir, eba hvart hat hælir tækit vib

cristni
22 eba æigi.

Faber: Fått23
er folk å hvi lannde, hviat litit

er hitt [sva at byggjannde er, en fpat folk er
24

cristit, oc kirkjur liafa ]>eir oc kennimænn. En

æf hat lægi nærr abrum lonndum, ha munnde hat

i) fra [
u. A; n. p. fyn&i hlib i joklunum, F. 2) fra [ hå fjoll,

F. 3) fra [ u. E, N, 4) vita, F. 5) u. F. g) byggjandi, beboet

ligty F. r) fra [ u. F. s) bitt, F. 9) åSr cr bygt, D; nii c. b.,

F, K. 10) cinkum, især, t. F, G, K. 11) blåfåinn, A
,

Z), /, K.

12) grænn, G; fra [ lituro, l»æ8 i rauSum ok blåin, F

;

blåfåinn, t. G.

13) saal. rettet efter D
,
F, /, li

,
L; Yalr, E

%
N. 14) fra [ cr

så ok margr i land! cr i obrum ldndura kykir gersemi 1 vera; |>at

eru £eir liaukar cr valir heita (baukar ok valir, h) livilir al lit, A,

D, G, /, Ky L; mc& fjblluin i landi cr gersemi rciknast i ii. 1 ., £at
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gen Deel af Landet, som var fri for lis og beboelig,

men man har ingensteds kunnet opdage sligt, for-

uden de nu beboede Egne, som kun udstrække

sig. kort, langs med selve Kysten. Deri Landet,

hvor det er beboet, gives megen Marmor af for-

skjellige Farver, baade rod og blaa og gron81
.

Der er og i dette Land en Mængde af store Fug-

le, som i andre Lande vilde holdes for en stor

Kostbarhed, nemlig hvide Falke, og de gives der

i storre Overflod end i noget andet Land, end-

skjondt Landets Indbyggere ikke forstaae at benytte

sig selv af dem82
.

Sonnen: I erindrede og det for i eders Tale,

at der ikke gives nogen Kornavl i det Land
,
og

derfor vil jeg nu sporge, hvoraf det Folk lever,

som boer i Landet, eller hvor talrigt Folket er,

eller hvad Slags Fodemidler det har, eller om det

har antaget Christendommen eller ikke.

Faderen: Der ere kun faa Folk der i Landet,

thi kun lidet af det er saa frit for lis at det kan

beboes, men det Folk er dog kristnet, samt har

baade Kirker og Lærere83
;
men dersom det laa i

Nærheden af andre Lande, vilde man have kaldt

cro haukar hvitir, F. 15) nægari, F, G . io) nokkru
,
J. ir) fra [

J>at cigi, Fy n. IC. is), fra [ 1 nyt at færa, K. 19) gatu&, F. G, K,

20
) ly&iinn, /. 21) fra [ u. D. 22) fra { raannruargl a landinu er

cSa hvort J>at er kristit, F. 23) Det malede Hcgyndelsesbogstav i

F er
J),

hvilket viser, at llcgyndclscsbogst. her (og rimeligviis

Vaa flere Steder) er senere tilsat. En nyere Haand har skrevet

deri; i N er ogsaa J>att rettet til falt. f>at folk er fait sem a

landi er, A, 21) fra [ af f>\i, er nienn megi bytøgja ok er fd £ar

tolk, F, K.
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væra callabr £>ribjungr af 1 [æinum byskups dbmi 2

,

en bo bafa beir ser nu byskup, [bviat æigi lyber1

annat, sacar sva mykillar fjarvistar, sæm peir ero
4

vib [abra mænn 5
. En [bar er bu leitar æpter, bvi,

vib bvat er beir lifa a bvi lande, [mæb bvi at

beir hafa6 æcki sab; [en vib fleira
7

lifa mænn en

vib braub æitt
8

: sva er sagt, at a Grænalande ero

gros gob, oc ero bar bu gob oc stor, bviat mænn
hafa bar [mart nauta 9

[oc snuba10
,

oc er” bar

smjorgerb12 mikel” oc osta; lifa mænn vib bat

[mjoc, oc sva vib
14

kjot oc vib allzconar væibe,

bæbe vib reina bolid oc hvala 15 oc sæla, oc bjarn-

ar16 hold, oc fæbaz mænn vib bat bar a lannde.

Sunr: Enn byckir mer noccot vanspurt17 væra

um bætta lannd: Hvat [ætlit ér18
at valide, hvi19

bat land [hali meiri isa fjolba
20 en [æcki annarra21

,

eba liafit bat sæm bar er um”, oc bo23
skilz mer

bat af, at hafit sé bæbe djupt oc [po m(j)oc24
sallt,

oc sva ibulega gjalfrsamt, oc liugba ec at bat

munnde æigi aubvælliga 25
frjosa, [bviat hværvætna

bar sæm hafit er djupt oc bo salltr særinn, ba

kunnu26
varia at frjosa

27
,

en bo allra sitzt ba er

ræring bafsins fylger oc gjalfrljdtt
28 værbr29

. En

i) u. K. 2) fra [ »dru (cinu) /£•$ biskupsdæmi, E
1

N ; fr. bislc-

11 psdæm is, K, L. 3)111.2, A $ annat hlyda, t. G. 4) fra [ saltir fjar-

vistar annam fjriSa, F. 5) onnur lond eSa f jodir , A\ landid, F.

°) Jra [ fd far sc, A, 1)
; fra næstsidste

[ ligeledes, F. 7
) få

eru fau cnn fleiri lond er cl^i eru så 3 å, ok lifa menn å fvi Iland i

Cfcim lond um), A, /, K,
Lj få nærast menn fo å fvi landi ok fieir-

um oSrum ok biia, F. e) u. F. 9) nauta mat, A; n. mart, D.

10) ok mikla Liiny t, megen Nytte af Kvæg , t. F. 11) Cro, F. 12) smjbr-

gæfci, -4
,
K; smjorgerdir, F, /. 13) miklar, F. 14) /r« [ nauta, K.
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det en tredie Deel af et Bispedomme; dog have

de nu en Biskop for sig selv, thi andet kan ikke

gaae an, formedelst den store Fraliggenheds Skyld som

de ere i fra andre Mennesker. Men du onsker at vi-

de, hvorved Folk leve i det Land, efterdi deingenRorn-

avl have, saa lever Mennesket ikke af Brod allene
84

;

man fortæller at der i Gronland gives gode Græsgan-

ge; og der ere gode og store Avlsgaarde, thi Folk

har der en Mængde af Hornkvæg og Faar, saa at

der laves meget af Smor og Ost; deraf leve Men-

neskene for en stor Deel, samt ogsaa af Kjod og

alle Slags Fangst, som Kjodet af Rensdyr, Hvale,

Sælhunde og Bjorne; herved nære Folk sig der paa

Landet.

Sønnen: Endnu synes det mig at der ikke er

blevet spurgt nok om dette Land. Hvad mener I om
Aarsagerne dertil, at dette Land er meer opfyldt med
lis, end noget andet, og ligeledes Havet, hvoraf det

omgives, da jeg dog af det fortalte kan forestille

mig, at Havet baade er dybt og meget salt, samt
tillige idelig opbrusende, og jeg tænkte at det ikke

let vilde fryse til, thi allevegne der hvor Havet er

dybt og Sovandet dog salt, da kunne de neppe fryse

til, men dog allermindst da, naar Havet tillige er i

,5
) hu'tra bjarna, hvide Bjornes (lmibj arnar)-, t. F, G. jo) ok sva

v, 5 vISbjarnnr, og ligeledes ved Shovbjdrnens, t.F; x i3 bjarnar hold,

l7
) vanrætt, F

;

vanfri tt, //. ia) J>er, G. 19) fra
[

hvat man
'aMa at, F, /. 20) liefir mcir (mcin) isa, A

,
I), F, Af 5 h. melri

finott isa
,

I. 21) hvert annat (land) 1 vcroldu, y/, F, I, I(, u. E.
2 -) umbvcrfis

,
Iy K; kring landil, t. F. 23) enda, F. 24) ?/. F.

2i
) ^'nfifibga, meget stærk

,
I(. 20) kann, G. 27) fra [ u. D, K.

28
) fijalfrsamt, I ; gjålfriigli«t, A7

; gjaifrugt, II. 29) fra [ u. A, I, K.
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mer heyriz [sva um [^ætta haf, er nu ræddum

ver um, oc sva lanndet, f>å værfcr alldrigin

1

mill-

um [at æigi er fsum f>act . livartvæggja lanndet oc

liafit', nema hat kunni at værba stunndum hér

oc hvar, at lib værbr a fsum 1
[firir rærfng gjalfrs-

ens4
,

en æig! [fyrir ylja saker
5
. Nu mæb fm at

har er æ jamnan frostet
6 bæbe vætr oc sumar7

,

ha vil ec nu [hæss bibja, at hér skyrit
8

,
hværsu

væbratta er a hy f lannde, hvart har værba nocc-

orer ylir eba fogr solskin sæm f abrum lond-

um, eba er9

har jamnan [ill væbratta 10 oc firir
11

hvf sva [mikell gnottr fsa ocfrostz 12

,
oc [vil ec [at

hér lysir
13

firir mér hænna
14 spurning, [oc sva um

hat sæm ek hæfi fyrr mæirr spurt f occarre ræbu,

oc15 um hat er Grænlænndfngar calla
10

norbrljos;

[oc vilde ec nu at her læystit hænna spurdaga

firir mér, oc um hat
17

,
livat hér ætlit

18

,
f liværjum

lut heimsens er hetta lannd liggr, livart hat hyg1
*

a [æinni hværri19 utanværbri lieimsins sibu, eba

liggr hat noccot inn f lannda klofa sæm anniir

slor lonnd, mæb hvf [at \)ér sægit20
at hat er afast

vib annor21 mægin22 lonnd.

Faber: J)æssa luti sæm nu hæfir fm spurba,

ha ma ec hec æigi sannfroban23 gæra til fullz,

i) fra [ lier vcrSi aldregi (som dette sidste Ord ellers skrives )

F
, /, jK, 2) fra [ livo rit i å liafinu né landinu at eigi sé isum f>akt,

Ff /, K. 3) sjiinum, D. 4) fra £ sakir liræringar lialsins, A

,

AT;

f. hræring liafsins, D
y
G (hrænnga ,

F). s) fra [ at isunuin
,

l\

0) frosit, frossent, A
y
D, F, G

,
I. ](. r) livorttvcggja, hafit ok landit,

t. A, D
,
F9 G, I, K, «) pessa (J)ess) spyrja, A, 1), Ft

A. 9) cigi, cSa

(ver8a J>ar) nokkur, t. A
y
1)

y
F, K. 9) ero, F. 10) vond vc&ur, F;
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Bevægelse og gruelige Brændinger reise sig. Deri-

mod horer jeg om dette Hav, om hvilket vi nu talte

og ligcsaa om Landet, at der aldrig bliver nogen

Mellemtid, at jo begge Dele, baade Landet og Soen

ere bedækkede med lis, undtagen det undertiden

skulde hænde sig hist og her at der blive Aabninger

paa Isen, formedelst Brændingens Bevægelse, men
ikke for Varmens Skyld. Nu eftersom at der stedse er

Frost, baade Vinter og Sommer, da vil jeg bede eder

at forklare, hvorledes Veirliget er der i Landet, om
der gives nogen Varme eller klart Solskin, ligesom

i andre Lande, eller der stedse er slet Veirlig, og

derfor saa megen Overflod iglied af Frost og lis; især

onsker jeg at I ville lose dette Sporgsmaal for mig

og saa om det, som Grønlænderne''kalde Nordlys85
;

Forklaringen derover vilde jeg gjerne nu erfare, lige-

som og i hvilken Verdensdeel I mener at dette Land
ligger, om det ligger paa Verdens yderste Sider,

eller om det tildecis indesluttes af dens Lande, lige-

som andre store Lande, da I siger at det hænger

sammen med andre Fastlandsstrækninger?

Faderen: Om disse Ting, som du nu har spurgt

om, kan jeg ikke give dig nogen sikker Forklaring,

ovcbralta, E; au ri eller veSralta, L. 11) cr af, A
%
F, IC. 12) mikil

finott frosts ok jokla
,
A

,
D, F

,
K. 13) lysit, N; leysit, 2£, I; leystit,

E. 14) at
J).

leysit fy ri mer £cssa, .4, I)
; fra næstsidste

[ biSiandi

15r ek åt ]pér glosit mér jpcssa, F. 15) 11. A. D . 16) fra [ svo ok

c>gi siSr um, F. ir) fra [ er fyrr var rætt ura ok Grænlcndingar

hafa raiklt af sagt eSa, hvor om (ler for blev talt og hvorom Gron-

fenderne have fortalt meget, eller
,

F. i») ura, t. F> 19) cin-

hverri, F; u . E. 20) fra [ u. F. 21) stor, t. D. 22) u. A.

23
) um, t. A.
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firi J>vi at ec liæfi ængan f>ann funnit
1 er kannat

hafi [allar krlnglur2 lieimsens eba hans voxt eba

[rannzakat hafe allar lieimsens sibur eba 3 landa

skipan eba f>au ænndimorc4 sæm J>ar ero i skipat
5

;

[oc æf ec hæfbe noccorn faun funnit, er £æssa

luti hæfbe seeb [oc rannzakat6

, [J>å mætti ec7
|>ic

nu hér sannfroban um gæra, en 8
J>at må ec i Ijos

lata vib f>ec
9

,
livat

10
getor11 manna12 ero, feirra

sæm hællzt hafa ætlat [æptir licligleikum
13

. En
peir mænn sæm 14

hællzt hafa ritab um lieimsens

voxt æptir tilvisan Ysidori eba annarra frobra manna,

f>å hafa hat
15 mælt, at i liimnum16 ero J>eir

17 mægin

vægir sæm ubyggjande18
er minder19

;
er

20 æinn sva

heitr at æcki må unnder bua firir hita saker oc

bruna, oc hvætvætna brænnr er unnder værbr, oc

byckir mer J>at licazt, at så man væra mægin råsar

vægr21
solarinnar, oc ætla ec allan hann væg skip-

aban væra mæb logandum geislum liænnar, oc må
æi firi Jm har unnder bua22 [ængi så er væl

tæmpraban bolstab vil liafa
23

. Sva hafa peir oc

mælt um f>å tva vægo er [i hinini24 liggja, at J>ar

er
25 ubyggjannde26 unnder, at [heir sé sva kallder27

at firir J>å sok se [æigi hægra unnder |>eim at

biia
28

fyrir kulba [en hinnug er
29

firir ofrliita
30

i) liiti, F. 2) alla kritiglu, A, D, F, /. K
,
iV. 3) jra [ kunni alla,

_4 , F, I, K. 4) ey&i irticrk! [ode Strækninger ?) F. ft) skipiit, F.

6
) a. A, f). 7) fra [ at ek munda, G. e) fra næstsidste

[ sva

uro, F. 9) Jik, de dvrige. 10) er, F. 11) fro&ra, t. F. 12) ok

vitra, t. F. 13) rne 5 likinduni, F. 14) fra næstforrige £ u. E.

ift) Ji»ir, sva, till. F, ig) liciininuni
,
A

,
K, F; liimninum, /•

ir) Jrir, tre, I, K, L$ efter j) cir secs tveir ved en anden llaand

ut være indskudt i N. m) ubyggjanda, A. 19) a t Jeir s c s v a
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fordi jeg ikke har truffet nogen, som havde under-

søgt alle Verdens Kredse eller dens Storrelse, eller

og udforsket alle Jordens Kanter eller dens Landes

Beliggenhed eller de for dem satte Grændser, og

dersom jeg havde fundet en slig Mand, som havde

seet og undersogt disse Gjenstande, saa kunde jeg

nu give dig sandfærdig Underretning herom,— men
nu kan jeg blot meddele dig Oplysning om Gisnin-

ger, fremsatte af de Mænd, som i deres Meninger

mest have nærmet sig til Sandsynligheden. De
Forfattere, som adforligst have beskrevet Verdens

Dannelse efter Isidors
80 og andre lærde Mænds An-

viisning, have sagt, at der paa Himmelen ere tre Ho-

ved-Belter87
,
under hvilkeder er uheboeligt; eet er

saa varmt, at ingen kan hoe derunder for Hede og
Brand, da alt hvad der kommer derunder forbræn-

des. Jeg anseer det for rimeligst at dette Beltc er

Solens egentlige Bane, og mener at denne Vei maa
være omgiven af dens flammende Straaler, hvorfor

ingen kan boe derunder, som onsker en vel tempe-

reret Bopæl. De have og sagt saaledes om de (andre)

to Belter, som ligge paa Himmelen, at det skal være
ubeboeligt derunder for Kuldens Skyld, — ligesom

hisset formedelst den altfor stærke Hede, thi der har

Kulden trukket saa stor Kraft til sig, at Vandet for-

kaldh-, t. N. 20) en, A;

. 21 ) u. E; megin vegr rasar, A} K.

**) ky^gja, F. 23) fra [ u. .4, l)3 F, I, K. 24) ri liimnum, JC

;

a

Alrune, E
y
iV, L$ liinn vcg, Aj hinnig, G. 25) fra [ i hiinnura cro

F. 2g
) ubyggjanda, A

3 E ; er, t. F. 27) fra [ £ar scsVa kalit,

2s) fra [• libyggjanda undir peira, F. 29) fra [ svo scin hitzig,

sem hinuin er, N. 30) hita, F.

Grunlaiuls historiske Mindesmærker, 3 Bind, (22-)
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saker; fviat J>ar hæfir kylrinn1 sva mildt afl mind-

er [sec drægit2
,

at vatnit hamnar nåtåuru sinni,

fviat fat snyz i jokul, oc sva3
oli Jonnden feckjaz

mæfe [isum, oc sva4 hof, æf 5 under feim væg

liggja
,
oc skilz mer fa fat

6
,

at fim se vægirnir i

himnum7
: tvæir feir er

8 byggjannde9 er unnder,

en frir [hinir, er obyggjannde er unnder10
. Nu

er far allt byggjannda unnder feim vægum, er

millum ero kulbans oc brunans, oc er fat li'ct at

fv

i

1

1

sé lanndaskipti a, at sum sé heitare en sum,

[oc liggi fau
12 nærr meirr bruna væginum erlieit-

ari ero. En fau lonnd sæm kolid ero, sva sæm

lonnd var
13

, fa liggja fau feim væg nærr [meirr

er
14 kalldr er oc frost må vib koma si'no afli [at

svala
15

,
en æpter hugfocca minum16

at ætla, fa

fyckir mer fat licazt at binn lieiti vægrinn ligr
17

or austri oc i væstr, mæb bjugum ring brænnanda

vægar [umkringbum alluin jarbar bollum 18
. En

fat er fa licazt [moti fvi
19

,
at feir hiner

#
kalldu

vægirnir liggja a hinum yztum sibum lieimsens til

norbrs oc subrs; oc æf ec liæfi fetta ætlat
20 æptir

réttri skipan, fa [er fat æi ulict
21

,
at Grænaland

liggi unnder feim kallda væginum, firi fvi at fat

vitni bæra flæster Grænalannde, feir sæm [far

hafa værit
22

,
at kuldenn liæfir far fængit [yfrit

23

i) kuldi, .4, E; ylrinn, ur., D
, F, L. 2) drcgizt, A, K. s) snjo,

SncCy I. 4) fra [ u. F. s) Jpau cr, F. o) syo, F. 7) hcirninum,

A,F
y
Kj himnlnum, D, e) vel, t, G. 0) byggjanda, A, F. 10) sé

obyggjandi, A, D

;

ubvggjandi, F; næsta libyggjandi, G . 11) U. G.

12) fra [ at |)au liggja, G . 13) vor, F, 14) sem, F. is) u. F.
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kaster sin Natur, tlii det forvandles til en fast Isklump,

og alle de Lande, tilligemed de Have, som ligge un-

der et saadant Belte, bedækkes med lis. Heraf bli-

ver det mig klart at der gives 5 Belter paa Himme-

len, nemlig to, hvorunder Folk kunne boe, samt tre

andre, under hvilke det er ubeboeligt. Alt er da

beboeligt under de Belter, som ligge mellem Kul-

den og Branden, og det er rimeligt at der bliver

Forskjel paa Landene, fordi nogle ere varmere end

andre, og at de, som ere hedere, nærme sig mere

til Brandbeltet. De Lande derimod, som ere koldere,

saasom vore Lande, nærme sig mere til det Belte,

som er koldt, hvor Frosten ret kan anvende sin

kjolende Kraft; men efter mit Begreb anseer jeg det

for sandsynligt, at det hede Bel te strækker sig fra

Ost til Vest med den brændende Banes bugtede Rin<r,O O 7

omgivende Jordens samtlige Kredse88
. Det ér da der-

imod rimeligst at de kolde Belter ligge paa Verdens

yderste Sider mod Nord og Syd, og dersom jeg har

forestilt mig dette efter rigtig Beskaffenhed, saa er

det ikke usandsynligt at Gronland ligger under det

kolde Belte, thi de fleste, som have været der, afgive

det Vidnesbyrd, at Kulden der har faaet en overvæt-

tes Magt, ligesom ogsaabaade Land og Hav aabenbar

16) 11. F, L. 17) liggi, F, Ij. 1«) belli, A, D, F\ Jru [ urnkringj-

andi alian jar8ar boil, omgivende hele Jordkloden
, G

; umknngSu
blln jardarbelti , utydelig rettet i JS

(fra denne Læsemaade),

skul vel være

:

um lering allan jarSarbbllinn. 19) j)ar 1 nidt,

t'. 20) skilit, forstadet, F. 21) fra £ væn likligt helldr, F. 22)'vita,

Aj F, /{•
J)a5an liafa falit , D. 23) ærit, //; kvit, /.

(22*)
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afl
1

sitt
2

, bc3 sva hærr livævætna4 vitni [a ser
5 lanndet

oc hafit, [at J>ar er algangsi orbet frostet
0 oc mægin

afl kulbans, kvial kat er Læbe frosit um vætrum

oc suinrum oc livartvæggja7 isum Lacl » ©at mæla

mænn oc vist, atGrænaland liggi i ytztu si'bu lieimsens

til norbrs, oc ætla ec æcki land ut or kringlu

heirnsens fra Grænalannde, nema liafet
8 mykla9

,

kat er umhværfis rænnr heiminn; oc kat niæla
10

mænn, [kæir sæm frober ero11

,
at [kat sunnd skerez

12

[i
13 hja14 Grænalannde 15

,
er hit toma haf steypiz

inn i lannda klofa, oc siban skiptiz kat mæb fjarb-

iun 1G oc liafshotnum allra lannda millum, kar sæm
[kat nær17

at renna inn i kringlu heirnsens. En
kar er ]?\i spurber [æptir kvi

18
,
hvart [sol skinn 19 a

Grænalannde, eba [værbe kat noccot sinni at kar

se
20 fogr væbr21

,
sæm i abrum lonndum, ka skalltu

kat vist
22

vita, at kar ero23 fogr solskin, oc hælldr

er kat l annd væbrgott kallat
24

. En kar skiptiz

storum solargangr25

, k viat kæg>
ar sæm vætr er, ka

er kar naliga allt æin nott*, en kægar er sumar

er
26

, ka er naliga sæm alt sé æinn dagr, oc mæban

er sol gengr27
hæst, La hæfir bon ærit28

afl til [skins

oc29
hjartleics[, en litit

30
afl til vljar oc hita, en

*) Sra [
yfirafl, //. 2) 71. K. 3) Jviat, F, IC. 4) hvorltvcggja*

F; hvervetna, G. 4) u. F; um sik, II. 5) fra [ gndgt or8 it frostit,

F$ gndgt frosts, G; at Jat sc gagnsæ oi 5 i5 , TV, urigtig; Menin-

gen skal vel være at det Hele er belagt med gjennemsigtig lis;

for at faae dette ud, erc noglefdigende Ord forandrede. r)fra[

Jvi’at hvarttvcggja cr (mcS) A
t
D, F, /, K,

h. e) toma (ok) il (fyrir

Iltan, t. D
) t. A

,
F$ tomt, L. o) u. K. 10) frdSir, t. F, L. 11) u.

F. 12) fru [ Jar skerist i sund Jat, F, K
,

is) inn, G. 14) inn
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vidne derom,; at alt omspændes89 der af Frosten og

af Kuldens vældigste Kraft, thi det er frossent baade

Vinter og Sommer, og begge Dele (Jord og So) ere

bedækkede med lis. Folk sige og for vist, at Grøn-

land ligger paa Verdens yderste Kant mod Nor-

den, og jeg troer ligeledes at der intet Land gives

uden for Gronland paa Jordens Kreds90
,

ja intet,

undtagen det tomme og store Hav, som flyder om-
kring Verden. Det sige og de Mænd, som ere

kyndige, at det Sund gaaer ind ved Gronland, livor-

igjennem det tomme Hav falder ind i den Kloft,

som adskiller Landene91

,
hvorfra det siden fordeles

med Fjorde og Havbugter mellem alle Lande, hvor

det kan komme til at flyde ind paa Jordens Kreds.

Men da du spurgte efter, om Solen skinner i Gron-
land, eller om det nogensinde hænder sig, at der

gives smukt Veir, ligesom i andre Lande, da skal

du vide det for vist, at der imellem gives smukt

Solskin92

,
ja man siger endog at Veirliget snarere

er godt93
i det Land. Men Solens Gang er der me-

get ulige, thi i Vintertiden er der næsten en bestandig

Nat, men Sommertiden derimod en næsten uafbrudt

Dag; og medens Solen gaaer hoiest, har den overflødig

Kraft til Skin og Lysning, men kun liden Styrke til

Ira, D. 15) fra [ inn i landit, F. ig) fjor (
utydelig

) F; fjorSum,

G. 17) nair, E, F. iø) u. F. 19) slcini, F. 20) fra [ J>ar yrSi

nokkur, F. 21) fra [ bar yr&i nokkur solskin, .4, K. 22) til viss,

-4, F; sanns, I). 2a) vcrSa, F. 24) uni liasurnars skei5
,
ved Mid-

sommers Tid, t. G. 25) å Grænlandi, t, F. 20) kerar, kommer
,
F.

20 sem, t. F, G. 20) yfrit, F, K. 29) sins, //, D. 30) ok uril, A,
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bæfir bon bo sva mykit af, at
1 par sæm jorben

er ba værmir bon sva lanndet, at jorben2
gefr

af ser gob gros oc væl ilmannde, oc ma folkit

firir bv > væl byggja lanndet, [bar sæm [bat er fatt
3
,

en bat er afar Mtit
4
.

En sa

5

lutr er bu bæfir opt epter spurt0

,
livat

væra man bat er Grænlændmgar calla norbrljos,

ba em ec æigi [um $>ann lut frobaztr
7

,
oc hæfi ec

ba mænn funnit ibulega 8

,
er langar stunnder [bafa

a Grænalande værit, oc byckjaz beir bar æ'
9 sann-

frober [um væra 10
,
bvat bat er”, en b« er sva um

bann lut [sæm um” flæsta abra [ba sæm mænn

[vitu æigi til sannz13
,

at vitrir mænn færa” i [æt-

lan oc i getor, oc geta slics um, sæm b*im [bycki

ba væra vænligazt oc sannlegazt15. En bæsse

værbr10 nattura [oc slcipan
17 a norbrljdsi, at bat er

æ 18
b®ess ljosare

19
,
er sjolf

20 er nott myrqvare, oc

syniz bat jamnan um nætr, en alldrigin
21 um daga,

oc optazt i nibmyrkrum22 en sjalldan i tunglskini
23

;

en bat er sva tilsynum24
,
sæm mabr sé

25 [mikinn

loga langa leib af myclum ællde20
. Bar27 skytr

af
28

i lopt upp [at sja
29 livassum oddum mis-

jamnum at bcb30 oc mjoc ukyrrum, oc værba im-

isir hærre, oc bragbar31
betta ljos [alt tilsynum32

,

i) fra 7læstsidstc [ yljar ok til mikils hita ok til sins bjartlciks»

ok, Varme og" til megen Hede og til sin Klarhed, og, F. 2) pat,

F. b) fra [
jbrftin er J)i5 ,

F. I, K. 4) einkum liti5 ,
A, F, 1, K, \fra

næstforrige
[ u . E, 5) cinn, t. F, G. g) frétt, F. 7) sannfrofcaslr,

A, G; fra [ vis um, sikker derpaa, F
,

e) jafnan, F. o) fra [

voru a Grænlandi aSr ok Jxittust Jicir eigi, F. 10) at, F, b. 11) mundi

vera, F. n) ok, F. 13) ifa 11m, A; fra næstsidste [
u. F. 14) hafa

fært, A . 15) jjykir MVfizt vera at satt sO, A. ig) fra næstsidste [



GE0GRAPI1ISKE OPTEGNELSER. 343

Varme og Hede
;
dog har den saa stor Magt, at hvor

Jorden er optoct, varmer den saaledes Landet at

Jorden giver af sig gode og vellugtende Urter,

saa at Folket af den Aarsag vel kan hehoe Lan-

det, hvor Jorden er optoet
94

,
men den Deel deraf

er kun meget lille
95

.

Angaaende den Gjenstand, som du tit har spurgt

om, hvad det nemlig kan være, som Grønlænderne

kalde Nordlys, da har jeg ikke den sikreste Kund-

skab derom, endskjondt jeg idelig har truffet de Mænd,

som i lang Tid 90 have været i Gronland, thi de

have heller ikke villet udgive sig for at vide noget

vist derom. Dog gaaer det saaledes med den Sag,

som med de fleste andre, hvilke Folk ikke kjende

tilfulde, at vise Mænd fatte en vis Mening eller Gis-

ninger derom, og gjætte da saaledes, som det fore-

kommer dem rimeligst og sandsynligst97. Men Nord-

lyset er af den Natur og Beskaffenhed, at det er stedse

des lysere, som Natten selv er morkere, og det sees

allene om Natten, men aldrig om Dagen, samt oftest

i Bælmorke98 men sjelden i Maaneskin. Det er saa-

ledes at see til, som om man saae langt fra en stor

Lue af heftig Ild. Deraf skyde sig op i Luften, at

see til, skarpe Spidser af ulige Hoide, og meget

ustadige, saa at nu een, nu en anden hiiver lioiere,

ræ§u, ok gcta til sliks cr synist ok likligast |))kir at satt sé, en sii

er, F. i r) u, F. ie) u. F, 19) Ijosara, de (ivrige. 20) t/. F.

21) altlrcgi, de (ivrige. 22) ni&a niyrkrum, F. 2a) tiinglsljosi, F.

24) tilsynSum, Gj (å) at lita i asyn, A, D, F, K, L. 25) sjai, de ov-

rige. 20) langan veg til loga mikils, A, F, K\ cltls, t. F, K. 2?)J)at,

F. 20) u. F. 29) u. F. 30) hæ&, de (ivrige, si) bragar, E, N,

32) til at sjå, F.
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sva sæm svipan nde* loge. En mæban basser geisl-

ar ero hæster oc bjartazter, ha stænndr har sva

mykit Ijos af, [at heir mænn er uti værba stadder,

ha mægo heir væl2
fara leibar sinnar [sva oc at

væibeskap, æf heir
3
Jmrfo; sva oc æf mænn sitja

i husum sinom 4

,
[oc er sker5

yfir
6

, h ;i er sva Ijdst

inni at hværr mabr7 kenner annan sa sæin inni

er staddr; en sva er hetta Ijos brigbiligt8

,
at [hat

hyckir stundum [væra docqvare9

,
sva sæm hai'

gjose upp svartr
10

reykr a millum eba [hjuccr

mjorqvi' 1

,
oc er J>a h VJ licazt at [ljosit kvæfiz ha 1 "

i heim reyc [sæm hat se buit13
at

14
sloena, [oc sæm

hat kvof15 tæer at
16 hynna17

, ha tæer hat Ijos annat

sinni at
18

Jairtaz, [oc hat [kann at værba stonnd-

uin19
at monnum syniz sva20

,
sem har skjéti af

storom gneistom, sva sæm af sinndrannda jarni,

hvi er ny tækit værbr or afli; en ha er notten

hbr oc21 dagr nålgaz22
, ha tæer hetta Ijos at lægjaz,

oc [er ha sæm hat hværfi23
allt i hann tima24

er

dagr birtiz. En heir mænn, er i ætlan23
eba i

umræbo liafa [slica luti
26 fært, ha ero heir hrir

loter er mænn hafa i getor fært27
at æinnhværr

i) lifandi, A ; skmandi, G; skipand i, E, N. 2) fra [J>cssun» clds

svira ok leiptr at inenn megu? af denne flagrende Ild og Lyncn
at Folk kunne

,
7*

1

,
G. 3) fra £ cf uti ver8a staddir, F, G

;

ok
sva at vei8 i sinni, cf menn

,
F. 4) inni, inde, F. 5) skjar, G,

11 i styrt, klart, E; fra [ skini skiær, N. c) Jjcira cr sk jair eru

å (yfir, D) A, D, G; |>eim er skjar (skjair) eru fyri : som der crc
Vinduer paa„ F, 7

,
JT, L. r) t/. F. 8) LrigSult, A. . 9) ddekt, N;

dockra vcrSa, A, D
, K; fra næstsidste [stundum cr dockvara, F.

10) logi c8r, t. N. 11) tykkr myrkvi, A, 7>, F} K 5 miikkvi, G.
12) fra f Ijos vili (taka at, t. D) kcljaz (kjæfast) A

,
7>, F

y K,
L;
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og dette Lys svæver saaledes at see til som en vif-

tende Flamme". Saa længe disse Straaler ere paa det

hoieste og klareste, udbrede de en saa stærk Lys-

ning, at de Folk, som ere ude, kunne vel hitte deres

Vei og ligeledes gaae paa Jagt, hvis det er fornødent.

Om Folk endog sidde i deres Huse, som der ere

Vinduer100 paa, da bliver det saa lyst derinde, at

ethvert Menneske, som er der tilstede, kjender det

andet. Dog er dette Lys foranderligt, thi stundum
synes det dunkiere, som om en sort Rog eller tykt

Morke vældede op imellem, og det seer da ud til

at Lyset skal kvæles af den Rog, som om det var

nær ved at slukkes 101
. Saasnart dette Mulm begyn-

der at fortyndes og svinde, begynder ogsaa hint Lys
paa ny at klares, ja det kan undertiden hænde, at

Tolk synes som om store Gnister udskyder deraf,

ligesom af funklende Jern, der nylig er taget af

Essen10-
. Naar det glider ud paa Natten og Dagen

nærmes, begynder hint Lys at blive lavere, og ligesom

forsvinde ganske, paa den Tid som Dagen forst lys-

nes. De Mænd, som have tænkt over slige Gjen-
stande eller bragt dem paa Tale, holde sig især til

tre forskjel lige Gisninger, af hvilke de antage at een

Ijrislt Iccficzt på, Gi sæfist, /. j 3
) vig, t, E. 14) fra [ ok vi’li på,

L 15
) kol, E; kaf, D, L; pann myrkva, A; fra [ cn

l5 ** pat ljos,, men da det Lys, F, io) kvikna (ok at birtast
,
L

)
°k ko firm af at hrinda i annat sinn, at tændes (og lyse) og at
bortjage Mulmet, saa at det anden Gangfortyndes, F, L. n) ok

at brinda, t. A. le) skirnaz ok, t, A
,
G. 39) vcitir, A. 20

) fra
næstsidste

[ på synist raonnum, F. 21) cSa, eller
,
F. 22) kemr,

23) bvcrfr, T). 21) fra [ hverfr pegar, A, F, /, Ky L.
2°' ^ losun >

iP
- 2o) petta, F, 27) um petla mål, t. F, K.
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[munde

1

væra af f>eim
3
. [Mænn sægja sumir at

ælldr kringi umhværfis liofin oc oli votn hau sæm
hit ytra9 rænna um boll jarbariunar. En4 mæb
J>vi at Grænaland liggr a hinni yztu siSu heimsens

til norbrs, J>a calla J>eir hat mæga væra, at hat
5

ljos skini
6
af fæim ællde er umhværfis er kn'ngbr7

hin yztu liofin
8
. Bætta hafa oc sumer [i ræbur10

fært, at i hsen tima er
11

rås solarinnar værbr unnder

bælli
12 jarbariunar um nottena at [noccorer skimar19

mæge af hænnar geislum bæra up å himinenn,

meb h vi at heir kalia Grænalannd sva utarlega

[liggja at
14

å hæsse heimsens sibu, at bræcco 15
hvelit

jarbarinnar [må har
16 minnka, hat er firir bærr skin

solarinnar. En he*r ero sumer er hætta ætla, oc

[hat hycki oc æi ulicazt væra 17

,
at isarner oc

frostit drage sva mykit afl unnder sec
18

,
at af he,m

[geisli hæssi skimi19
. Eigi væit ec ha luti Aeiri er

i getor sé fært um hetta mal
,
en hæssa hrja luti,

[er nu ræddum ver um oc ængan dæmum ver

sannan af helm
,

en hæssi hycki mer æi ulicaztr,

er sibarst ræddum ver um. Eigi væit ec oc flciri

ha luti å Grænalannde, er mer hyekja [åminn-

inga værbir i umræbo, en hæssa er nu hafum ver um
talat oc hér ero ritaber20 [æptir ætlan hoskra manna21

.

i) sannr, t. A, G. 2) fra [ muni sannr af vera, F, 3) eru ok,

t. E, G. 4) fra [ u. A, F, K* 5) u. F. o) uro nottina, om Nat-

ten, t. G. 7) jdrchna ok, Jorden og*, t. G. b) cr ct ytra renna (skina)

uro hvel (boll) jardarinnar, t. A, F, K
,
L. 9) Jat ,

F

;

annat, t. G.

l°) i gåtur, D

;

getur, F; fra [ fyrir satt ok i getur, A. 11) sol ok,

Solen ogy t. F. 12) bellti, A. 13) nokkurar skimur, F ; nokkut skiro, A.

14) U. D. fra [ u . A ,
F. 13) bretiist, E, N. 10) man G muni,

(A'.)J)å, JP, ir) f>ctta Jdkir liklcgast, A. ib) sik, de ovrige. 19) skini
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eller anden maatte være rigtig. Nogle sige at Ha-

vene og alle de Vande, som flyde yderlig om Jor-

dens Klode, omgives rundt omkring af Ild
;
men da

Gronland ligger paa Verdens yderste Side mod Nor-

den, antage de det for vel mueligt at hint Lys

skinner fra den Ud, som omgiver hedt de yderste

Have105
. Andre have fort det paa Tale, at paa den

Tid, da Solens Lob falder under Jordens Klode om
Natten, nogle Glimt af dens Straaler kunne (da)

svæve op paa Himmelen
,

fordi de paastaae at

Gronland ligger saa yderlig paa denne Verdenskant,

at den Runding af Jordkloden, som ellers falder i

Veien for Solens Skin, maa være mindre der 104
. Der-

imod mene nogle, og det synes ikke urimeligst, at

Isstrækningerne og Frosten drage saa megen Kraft

til sig, at dette Glimt kan udstraale derfra
105

. Jeg

kjender ikke flere Meninger, fremsatte som Gisnin-

ger om denne Sag, end disse tre som vi nu have
talt om; vi kunne ikke bestemt sige om nogen af

dem, at den er rigtig; men den sidste, hvorom vi talte/

forekommer os dog ikke at være den urimeligste. Jeg

veed ikke om der gives flere Gjenstande i Gronland,
som cre værdige til at erindres i vor Samtale, end
disse om hvilke vi nu have talt og her ere skrev-

ne efter fornuftige Folks Meninger.

JjcssI gcisli, A, /), F, /, Ny akim ]>cssir geislar, K
,
L$ gcisli J>ctta

skin, E. En Papirs -Codex tillægger
, rimcligviis som cn ny

Olosse: Jpelr bcrjast suntlr ok sanian i pcim nnklu Dumbshofum,
naar de slaaes sonder og sammen i de store Dumbshave (lisha-
vc), //. 20) fra [ minm’ngar ver5ir 1 (ok, D) umraeSu, cn fessa (£cssir, D)

cr nii bofura ver um rætt, (w gctiS, D; talt, F) A, D, F, G, K.
21

) [ u. A, V
, /, K.
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Simr: f)eir luter ero hér aller
1 um rædder, er

mer hycki unndarlegir væra, oc J>o mykell frob-

leicr
2

,
at mabr må3

fara ut or lieimiuum oc sjå

sjålfr f>au
4 ænndimærki5

,
er gub hæfir skipat6 mæS

sva myclum torfærum, sæm nu7 hafi f)ér frå sagt,

[en ænn f>ikki mer litit vanspurt um £>etta sama

mål, æptir kvi sæm kér [gåtor i hinu fyrra orbe8
.

Bér sagbut sva, at [kæssum kræm gåtum9

,
at ybr

kotti
10

kat licazt
11 væra at ketta ljos munnde skina

12

af froste oc jaclum13

,
en i fyrra orbe létur

14
\>ér

kat fylgja, ka er ker [sagbut, hværso15
ketta ljos

var16 tilsj'num
17

, at kar skaut18 upp ændr oc sinn-

um19
koco oc nijorqva20

,
lican

21 svortum reyc i

Ijose, oc kyekir mér kat unndarlect væra, æf kulb-

enn er kar sva algangsa22
,

at af hanum stænndr23

ketta ljos
24

,
lict ælligum25 geislum, livaban ræycr

så kæmr er stunndum kyhkir [skyra oc~° skyggja

firir ljosit, [sva at kat kyekir nåliga kvafna27 vib
23

,

kviat mér kyekir kat lict
29

,
at hælldr værbr30

roeykr-

'h’nn af ylnum31 en af frostenu. Då er ænn så ann-

arr lutr, er mér kyeker oc unndarlegr væra, er

kér gåtor ænn fyrr i ybarri ræbu, at ker [talbut

hælldr Groenaland væra væbrgott, enndaer kat ko
32

i) ti. F 2) inikil ti'Sindi, A ,
V, F, L

; Jd cr rncsta fur8a, dog er

det forundcrligst
y

t. G, u. K. 3) skal, A, F; drjiigum, t. A, L.

4) tic) in di ok, t. A
t
F, K, 6) endimdrk, A , F, K, N. c) skapat, F.

7) u. F. e) gatu8,
de dvrige

;

g. i fyrri ræ8u y&varri, E; jra næst-

sidste [ mi um hri&, F; i hinu fyrra 01 5 i, N. o) gelum, G. 10)fra [

afj. Jr. g. Jotti y$r,A,FyI£ 11) likligast, F. 12) skima, F$ glco

upp, A\ glyia upp, t L; glja upp, D

;

bra ok glia, Fj giea, U. K.

13) sjålfum, t. A, F, GyKj af joklinum sjrilfum
,
V. 14) letut, de

dvrige. 15) gldsuBut um, F. 10) u. F ir) lilsyndum, E j
tilsynd-
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Sonnen: Alle de Ting, som vi her have talt

om, forekomme mig forunderlige, og det er vistnok

meget lærerigt, at man kan drage ud af Ver-

denJ °6

,
og selv see de Grændser, hvilke Gud har ud-

rustet med et saa farefuldt Uforc, som I have be-

rettet. Dog forekommer det mig, at den samme

Sag, om hvilken 1 sidst talte, ikke er bleven nok-

som udforsket. I sagde nemlig om hine tre Gis-

ninger, at den af dem forekom eder rimeligst, at

hint Lys maalte udstraale fra Frost og Isbjerge,

men kort for, da I fortalte hvorledes dette saae

ud, lagde I det til, at Mulm og Morke, lignende en

sort Rog, af og til sk jod op fra det Lys; og det

forekommer mig underligt, hvis Kulden der er saa

alvældig, at dette Lys, som ligner Ildens Straaler,

udsendes fra den, hvorfra da den Rog kunde kom-

me, som stundum synes at skjule og beskygge

Lyset, saa at det næsten synes at kvæles derved,

thi jeg ansaae det for rimeligt at Rogen snarere

maatte foraarsages af Varmen, end af Frosten. Der

er endnu en anden Ting, som forekommer mig

underlig, og som I for berorte i eders Tale, at I

nemlig omtalte Gronland som nogenlunde veirgodt,

ar, K; til synar, t. A, D, F. is) skyti, F. 10) stundum, A, Dy

stund, F. 20) myrkva, A, D, F
,
K. 21) likum, F. 22) agangsa, A7

;

algångs, ågangsainr, E j rnikill, D; gagnsær, F,K,L\ gagnsæll, /.

23) glcor, A

;

gi jdir, D, K; skal gloa, F
5 glyiar, I, L. 24) hitmlkla,

*. F. 25) clllgurn, eldligum, de ovrige . 20) skia (skyia)
,
formo-

dentlig rigtigere , G 5 fra [
u. A. D, F, /, K, L ; skya ok, F, N.

*0 kafna, E, A7
20) fra [ti** A, F. 29) likligt, N. go) kiærai, F.

31
) ylmuni, urigt., E. 32) fra [

toluSut um Grcnland, ok er

tat land, D.
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fullt af joclum oc froste, få må ec fat varia skilt

få, liværso fat land må væbrgott væra.

Faber: f)at er fii spurfeer um reyc fann, er

[stundum syniz fylgja nororljosc, oc létzt fat fylgja,

at fer fotte fat lict
1

,
at reycrenn [kærne hælldr af2

yl en kulba3

, [få sanna ec fat meb fer
4

,
en fu

mått fat vita, at hvarvætna far sæm jorben er fib

unnder joclinum, få varbvæitir lion æ noccorn

værma5
[i unnderdjupum smum6

.
[Sva oc hafit

unnder isunum, få varbvæitir fat oc noccorn yl 1

djupum sinum7

,
[en æf jorben væri ån 8 allan værma

eba yl, få væri bon9
oli i æinum fæla

10
frå ovan-

værbu oc nibr til binna næzto1J grundvalla; sva

oc liofin, æf fau liefbe ængan [lut værma 12
i ser,

få væri fat allt æinn jacull frå ovanværbu oc 13

til grunnz. [Værba munu oc bvartvæggja14
stor-

ar rivvr
13

å feim jaclum er å lanndeno liggja
16

,

eba sva oc17 vaker å feim isum er i hafino liggja.

En bvarvætna far sæm jorb værbr18 bærr19
,
su er

fib er, [hvart sæm bælldr er at bon bæraz20
far

sæm ængi liggr jacull yfir bænni, eba bæraz bon

unnder ginanda21 rivvm jakidsens22
,

sva oc bafit

far sæm fat bæraz23 unnder sunndrslitnum vok-

um issens
24

, få gefr bvartvæggja faban25 ropa2G
af

i) cr ek vil sanna inc8 fi*r, t . A, D. 2) fra [ fyl«;ir jafnan mcir,

F; muni heldr koma, af K. 3) c5r frosti, t, F, K. 4) fra [u, A,

D; vil ek fo Jetta s. ni. £. ,
F. 5) vcrraa, L$ varma, F og (le

fleste iivrige . g) fra [
undi'r sir, under sig, F. r) fra [

u. A,

D,F. e) um
,

ur., A
,
G. 0) fra [ clla væri jor&in, F. 10) Jela,

de ovrigc. 11) ncSstu, nedcrstc
,
E, Fj neSuztu, F$ netizo

,
G.

12) vcrma (varma) lukt, A, F $ vcrraa, V . 13) ni5r, t. F. h)
En
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endskjondt det er fuldt af Isbjerge og Frost, saa

at jeg ingenlunde kan forstaae, hvorledes Veirliget

kan der være godt.

Faderen: Angaaende det som du spurgte om
den Rog, der stundum synes at folge Nordlyset, og

hvad du lagde dertil, at du ansaae det for rime-

ligt at Rogen snarere kom af Varme end af Frost

eller Kulde, da sander jeg det med dig; men du

maa vide at hvorsomhelst Jorden er fri for Frost

under Jokelen, bevarer den stedse nogen Varme
i sine Afgrunde

;
Havet under Isstrækningerne gjem-

mer ligeledes nogen Varme i sit Dyb. Men livis

Jorden var uden al Hede eller Varme, saa vilde

den staae i en Klagge107
,

lige fra det 6verste og

ned til de nederste Grundvolde; ligeledes og Ha-

vene, hvis de ikke havde mindste Varme i sig,

vilde de kun udgjore en Isklump lige fra det over-

ste og ned til Bunden. Der vil vistnok gives store

Sprækker paa de Isbjerge, der ligge paa Landet,

og ligeledes Vaager paa de Isstrækninger som be-

dække Havet; men hvorsomhelst den Jord, der er

fri for Frost, bliver bar, enten den saa blottes der

hvor ingen Jokel ligger over den, eller under Is-

bjergenes gabende Rifter, og ligeledes Havet, hvor

det bliver aabent under Isens sondersplittede Vaa-

ger, da udaande de begge en toende Pustning fra

nu ætiuro ver at venfa nmnu, A, F, G
y
K. 15) rifur, E

y
F, K, N 5 *i

hvorutvcggja, t.A,F,K. ie) cru, F. ir) 5tora r, t.F,K. iø) cr, F.

30
) bcr, de ovrige. 20) bcraz, berast, de ovrige. 21) ginandi, E.

’22
) fra

[ u. A, F, K. 23) berast, F, K. 24) 1/. F, K, 25) J)i5ran, A ;

Han, D
y K. ae) dropa ,

Draabe
,

L.
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unndeirdjuputn sinum
,

oc kann væra at |)al dupt 1

sanmez sairian oc syniz kat Iict ræyki eba mjorqva2

,

[oc taki su koca firi at draga norbrljose
3
f>eim sinn-

um er [kvi kyclci lict væra sæm4
kat kvæfi5 reycr

efca rajorkvi
0
. Eu kar er ku roedder um væbrleic

lannzens, at ker kotti kat unndarlect, hvi kat lannd

var væbrgott kallat, ka vil ec kat sægja ker, lxværso

kvi lamide7 er farit
8

: Bæirn sinnuni er k ai> kann®

illvibri at værba, ka [værbr kat
10

ka1' niæb meiri

akefb, en i flæstum stoburn abrum, [livartvæggja um
hvassleic væbra oc” um akefb frostz oc snjoa 12

,
en

optazt hallda” kar illvibri litla rib, oc er langt i

millum at kau koma, oc er ka gob væbratta mill-

um k^ss”, k» at landet sé kalit
,

[oc værbr” kvi

nåttura jaculsens at hann16 værpr af ser jamna17

kalidum gust keim sæm [elom rinndr18 brot af lians

andliti, oc hælklr liann optazt
19 bæro liofbe

20
yfir

ser. En jamnan gjallda lians ko
21 nalæger grann-

ar, k v iat oli annur lonnd, kau er 1 nand lianum22

liggja, ka taca niikel illvibri af banum, oc koma kau

[oli” ka a24
,

er liann rinndr af sjalfutil ser meb

kalldunr
5 blæstri

26
. Nu æf kér skilz ketta

27
, ka kycki

mer æigi fleiri svor
28 hér til koma, [en nu liæfir ku

lieyrt
29

[liér af kæsso
30

.

i) kof, A; kat', K. i) tnyrkva, A. D, F, K. 3) norSrljosit, A, P,

E, K, N. 4) at, G. s) kefie, E. 0) myrkvi, D s fra [ fat synist

rcyklifjt vcra, A,I,K; fat fikir likt vera, G; fra næstsidste
[ u. F.

r) u. A, D, F. b) til varit, F. 0) kunDa, F. 10) vertSa fau, F, K.

11) fra [
bcc&i, A

,
F

r
K. 12) liriéa, F ; fra [ u. D. 13) baldast, Ay

F, L, 14) f eirra ti5a, F

;

f . bn'Sa, K. is) vcldr ,
volder

,
D, E, G.

to) fra [ fviat jokullinn, A, F, I,K. 17) u. A, K. 10) clin lirindo,
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deres Afgrunde, og det kan hænde at den Ud-

dunstning samles sammen, saa at den kommer til

at see ud som Rog eller Damp, og at denne Taage
giver sig til at trække for Nordlyset, naar dette seer

saaledes ud, som om det skulde kvæles af Rog
eller Mulm.

Da du ellers talte om Landets Veirlig, at du

ikke ret kunde fatte hvorfor det Land kunde kal-

des veirgodt, da vil jeg sige dig, hvorledes dette

Land er beskaffent. De Gange, som Uveir kunne

indtræffe der, skeer det med storre Strænghed end

paa de Heste andre Steder, baade ved Stormenes

Voldsomhed og Heftigheden af Frost og Snee, men
det onde Veir varer der som oftest kun en kort

Tid, og der gives lange Mellemrum, inden det kom-

mer igjen, endskjondt Landet er koldt. Dette for-

aarsages af lisbjergets Natur, da det idelig kaster

fra sigen kold Luftning, som driver alle Uveirsskyer

bort fra dets Aasyn, og som oftest holder det Luf-

ten klar over sit Hoved. Dog maa dets nærmeste

Naboer tit undgjelde dette, thi alle andre Lande,

som ligge i dets Nærhed, modtage af det stærke

Uveir, idet alle de, som det driver fra sig selv med
kold Blæst, komme over dem108

. Dersom du fatter

dette, troer jeg ikke at flere Besvarelser behoves

herom, end de som du allerede her har hort.

AyF,K; ylnura hrinda, D ; iclum hvin dir, E ; jafnan, t. F. 19) opt-

liga, F
t
lC 20) hciSi, klar Luft^ 'A

,
T), G

,
I, K, L. 21) u. F. 22) eru

ok, t. G. 23) ti. A, 24) cl å J)d, A, F, Tf, Lj oli a |>d, E. 20) a-

blæstri, ly L. 27) mal, t. F. 20) sagnir, L. 29) fra [ u. F. ao) fra

[ u. J, D
,
F, F, K, L.

Grimlands historiske Mindesmærker. 3 Bind« C
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. ANMÆRKNINGER.
*) Her underlorstaaes naturligviis de sydlige Landes Be-

boere.

2
) Jorsalir

,
i gammel Dansk Jorsal, er som bekjendt det

oldnordiske Navn for Jerusalem
;
Jorsalslandet er her altsaa

Jddeland eller Palestina.

3
) I Indledningen have vi gjættet, at enten en Son af

Vidkunn Jonson eller Sigurd Hranesbn havde forfattet Kon-

gespeilet; begge de nævnte Hovdinger paa Helgeland (^Is-

lands og Gronlands Naboland) havde selv været i Irland,

og maatte tillige tildeels kjende de nordlige Have af egen

Erfaring; jfr. Indledningen S. 268-70. At Irland var et vig-

tigt Land for Handelen i Middelalderen, og tit besdgtes i

den Henseende af Nordmænd og Islændere, er nu almin-

delig bekjendt. Jfr. ovenfor I, 154, 166, 740-744.

4
) 1 Island og Grdnland bevæger Isen sig ogsaa tildeels

paa Landet, forsaavidt de saakaldte Jdkler bestaae af den;

man har og lagt Mærke til lignende Bevægelser af de nor-

ske lisbræer, de schweitserske Gletschere o. s. v. Einarsen

og Erichsen have her oversat Uumaadelige Ise”, uden Tvivl

med Hensyn til den i Texten optagne Læsemaade ofur-

gdngsisa , hvilken vi ikke saaledes have fundet i noget af

de gamle Haandskrifter.

6
) See ovenfor I, 180-81, 264. Phænomenet omhand-

les nærmere i det folgende.

6
) Dette har muelig Hensyn til Irland, hvorom Sonnen

forst spurgte, og hvor Faderen havde selv været. Jfr. Anm. 3.

7
) Dette sigter vel til de andre tvende omspurgte Lan-

de, Island og Grdnland. Mænd, som havde været' der, kunde

Forfatterens Fader vist daglig træfTe i saadanne Handels-

stander som Nidaros (nu Trondhjem) eller Bergen
,
og vi

formode at Kongespeilet tildeels er skrevet i den fdrstnævnte

Stad; jfr. ovf. III, 269.

°) Nemlig Emanuel Comnenus, som kom til Regjeringen

1143. Om de Grunde, af hvilke man maa formode at
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denne Bog er kommen til Norge 1150 (eller senest henved

1155) have vi handlet ovenfor i Indledningen S. 266-67.

Jfr. S. 280 Varianten 9 ufor kort siden”, som er optaget i

Hovedudgavens Text; see sammes Indledning S. LX-LXI.
9
) Nemlig hverken Bogens Forfatter, eller hans Læsere

eller Tilhørere; her er noget udeladt i den til Grund lagte

Codex, som findes nedenfor i Varianterne fra de andre

Haandskrifter, til hvilke vi da her maae henvise. Jfr. Hoved-

udgavens Side 77.

10
) Fabelen om flyvende Drager i Bjergene bag ved In-

dien er meget gammel, og spores allerede i Herodots Be-

retninger om de Grifle, der bevogtede Guldbjergværkerne

norden for Indien, blandt Indoskytherne, der forte et Slags

Krig med dem
;
— disse fordum guldrige Egnes Indbyg-

gere beskriver ogsaa Ptolemæus som smaae af Væxt. At

selve Inderne endnu fremfor andre ere beromte for at kunne

tæmme de stdrste og giftigste Slanger, som i Middelalderen

ofte forvexledes med Drager, ligesom ogsaa uhyre Dyr, som
Elephanter o. s. v.

,
er bekjendt nok. Man kan let tænke

sig at de kunne have bragt denne Kunst saa vidt, at de

have redet paa de meget store og stærke Boaslanger. Chi-

neserne have ellers fra Arildstid af meget yndet Dragebil-

leder, opsat dem paa Templer, Palladser og Skibe, anbragt

dem paa Faner o. s. v.
,

og paa Fabler om virkelige Dra-

ger have de heller ikke haft Mangel.
1

1

) Jfr. S. 285 Varianten 19 med Hensyn til den der

forskjellig angivne Længde.
12

) Her maatte en Skrivefeil af Texten
,
som er rettet

ved Varianterne, ogsaa rettes i Oversættelsen.
1

3

) Jfr. S. 285 Var. 25, hvor enten Helgeland især eller

det nordlige Norge overhoved menes. Endnu bruges Skier

der meget og ligeledes i det nordlige Sverrig, Finmarken

°g Lapmarken. I begge Riger have der længe været op-

rettede hele Compagnier af militaire Skieldbere.

(23*)
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14
) De Heste Rensdyr, samt storste Rensdyrs-Jægere og

Skielcibere gaves stedse paa Helgeland og i det dertil

grændsende Finmarken; — med alt dette maatte, af alle

norske HOvdinger, de ovenommeldte Yidkunn og Sigurd i

sin Tid være bedst bekjendfe.

15
) Her (d. e. her) tillægges af de samtlige civrige Co-

dices, saa at det rimeligviis i E er blevet udeglemt ved en

Skrivefeil; det maatte vist gjelde om Helgeland, Faderens

og Sonnens egentlige Hjemstavn. See ovenfor Anni. 13.

1

6

) Erichsen anfører hertil (Udg. S. 84) et Sted af Gi-

raldi topographia Hiberniæ (P. 11 G. 7, Cambdens Udg. S.

718) om en Kilde (/cw.s) i Norge, som forvandlede Træ

og Hore Ting til Steen, — hvorpaa, i Forfatterens Tid (det

12te Aarhundrcde) en norsk Biskop havde bragt Kong Gwal-

demar (Valdemar den 1ste) af Danmark, en fuldkommen

Prove. Birkedal er en lieel Bygd paa Sondmor, i hvis

Midte der er en stor Indso kaldet Birkedals-Vandet. Strom

kunde, ved Udarbeidelsen af hans Sondmdrs Beskrivelse,

ikke opdage nogen Mose eller Kilde i bemeldte Bygd, som

da havde den her omhandlede Egenskab. Jfr. Erichsens

Bemærkning herved i Indledningen S. LII. At forskjellige

varme Kilder i Island ere i Besiddelse deraf, er derimod

fuldkommen vist.

17
) Denne gamle (endnu islandske) Talemaade gjelder

her egentlig om Aar.

18
) Ved en synderlig Trykfeil er Ordet eigi indkommet

i Texten S. 2S8, (hvorfor og Varianten 19 var overflodig);

det udtrykkes derfor ikke i Oversættelsen.

1

9

) uNogle kalde dem og Hofrunge, men Torfæus adskil-

ler begge, Groénl. p. 87-88, og det passer sig bedre med
vor Author. Vistnok hore de til Grindehval hos Debes,

Fær. res.
y p. 156-161; men hos Artedius og Linnæus ere

de ikke kjendelige, naar vor Authors Beskrivelse skal fol-

ges. Maaskee hore de til Næbbehvalen og især til den

Art med korte Næb uden Tænder og Barder, som Klein
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har beskrevet, men han er nu ikke ved Haanden.” Erichsen.

Molir erfarede, at Physeter microps (Linn. Syst. nat. 107),

paa Dansk kaldet Spækhuggeren , kaldtes af Islænderne

Hnfdingr, Eggert Olafsen omtaler og uHnydingen eller

Spekhuggeren
,
en ganske liden Hval, som er den slemme

Delphin
,
der saa meget forfølger og dræber de store tand-

løse Hvale. Den er Delphinus {minimus') rostro pro-

tractOy 2 og meest 3 Alen lang.” (II. g. Isl. 1, 544.) Ellers

ommelder han en vis Delphinus eller Phocæna (^co/pore

coniformiy rostro subacuto) ;
den har hjemme paa Vest-

fjordene i Island, omtrent 10 Alen lang, og svømmer i Flokke.

Man har meent at den blev blind en Tid af Sommeren,

nemlig ved August Maaneds Begyndelse , da den parres

;

i det mindste bliver den da saa forvirret, at den driver,

svømmende for Vinden
,

i klart Veir lige ind paa Landet.

1744 lob omtrent 100 Stykker levende paa Land, i Bug-

ten mellem Olafsvig og Hevet, saa de bleve bugne tildode.

lvjodet smager ikke ilde
;

ogsaa O. mener at den er Fær-

øernes Grindhval (1. c. 1,360). Af Grindiivalene, ogsaa en

Delphinart, blive de største 9 til 10 Alen lange. Blandt

dens Kjendetegn nævnes hverken Tænder eller Barder. (Landt

Færøernes Beskrivelse S. 241-42); den holder sig i Flokke,

fra 100 til 1000, og denne Fangst udgjør en af Færinger-

nes vigtigste Næringsvefe, baadc til Fødes og Handelsfor-

deles Erhvervelse. Efter Svaboes endnu kun haandskrevne

Færøiske Ordbogs Tillæg er Færingernes Ntijingr det sam-

me som Islændernes hnytf/ngr, og betegner den af Molir

ovenanførte Hvalfiskeart. 1 den meget mangelfulde Ord-

bog over Islandske Fiskenavne som Olav Olavius meddeelte

i llit hins isl. lærd. lista følags, 1ste Bind, oversættes

Hnydmgr ved Delphinus minimus.
20

) Nisen (Isl. hnysa
,
Færøisk Nuisa

,
endnu i Norge

Nisa) er det almindelige Marsvin eller Delphin, Tumler,

(Delphinus phocæna, Syst. nat. 108). Jfr. Erichsens her-

hi hørende Anmærkning S. 121. Høist mærkeligt er det,
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at selv de eskimoiske Gronlændere kalde Marsvinet eller
* i

Delphinen (i liere Arter) Nisa
,
som da vistnok maa give

en grundet Formodning om Ordets Herkomst fra de gamle

Nordmænd, blandede med de tilsidst over dem seirende

Skrællinger. See ellers om den (og flere Delphinarter)

Fabricii Fauna Groenlandica S. 46-52.

21
) Denne Hvalfiskeart og dens Navn ere meget mindre

bekjendte. Navnet findes vel (som Leyptr') i Bjorn Haldor-

sens Islandske Ordbog, men med en meget ubestemt Be-

tydning: balæna quædam velocisshna, mulig blot med Hen-

syn til den Bemærkelse af Lyn, Lynglimt, som Ordet ellers

i Almindelighed har. Som Navn for en Hvalfisk have vi

ikke kunnet finde det hos de Forfattere, som omhandle Is-

lands Naturhistorie. Erichsen bemærker, at den her saa-

ledes benævnte Hval uskal i Island af nogle kaldes Lyptir

,

Lettir, ja vel og Stokkult” ;
alle disse Navne betyde om-

trent det samme som aTumler”, uSpringeF’, og overhoved

betegne de vistnok en Delphinart; jfr. Mohrs Islandske

Naturhistorie S. 17.

-") Navnene Vagn,- Vogn - eller Vognuhvalr lade nu

til at være ubekjendte i Island. Den her beskrevne Art

kaldes der rimeligviis Hundfiskr (Hundfisken) som og, efter

Kongespeilets Beskrivelse og dets Forfatters Mening, vel

kunde passe til den. Mohr beretter, at Islænderne derved

forstaae deels den ellers saakaldte Delpliinus orca (Muller

Prodr. Zoolog Dan. 57) samt at den forfølger Hvalfiskene

og udmærker sig ved sin Grumhed mod dem, (jfr. Fabr.

Fauna Grl. S. 46) — og deels en anden beslægtet Art, af

Naturforskerne kaldet Delpliinus Delphis (Syst. Nat. 108

Fabr. S. 48) ,
hvilken Olavius allene tillægger Hundfiskens

Benævnelse. De ere oftest i Flokke og springe hdit op

paa Vandet. Paa Færderne kaldes de tyvessingur (formo-

dentlig af deres -skarpe Tænder og disses hyppige Brug

mod storre Hvale), ligesom de og i Dansk og Tydsk (af

samme Aarsag kaldes ^Barbere” (Islands Naturhistorie S.
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14; Landt 1. c. S. 141); jfr. Erichsens hertilhørende An-

mærkning, S. 121 (med Hensyn til ældre naturhistoriske

Forfatteres Beskrivelse over lignende Arter). Fabricius an-

tager Vognhvalen for Physeter tnicrops
,
som er Sælhun-

denes heftigste og farligste Forfølger, nu af Grønlænderne

kaldet Ardluk (Fauna Groenl. S. 44-45).

23
) Om den bemærker Erichsen (S. 123): uAndhvalen

kaldes ellers A/idurhveli , Andarnefja , af' Snudens Lighed

med et Andenæb; den findes og kaldet sandceta ,
af at

æde Sandet, og hører vist til Næbbehvalcne og vel de med

langt Næb, af hvilke een beskrives i Pontoppidans N. N.

Hist., som jeg dog nu ei haver.” Olafsen og Olavius over-

sætte Islændernes Andarnefja med det danske Nebbehval,

Færingernes Dogling og det latinsk -systematiske balæmi

minfma rostro acatissimo (R. g. Isl. I, 543; I, 79). Hos

den her førstnævnte Forfatter læses (1. c.) følgende Beret-

ning: uI Island kunne hverken Træ- eller Leerkar holde

dens Olie, og Glas, som den er i, bliver ogsaa fugtig ud-

vendig; hvis man tager den ind, trænger den straxjgjen-

nem Legemet. Den bruges derfor meget i Island, som

et smertestillende og fordeelende Middel, viser og herlige

Virkninger ved Hævelser, Bylder og alleslags Inflammatio-

ner.” Denne Artikel er saa meget mærkværdigere, som

den rimeligviis er skrevet af Olafsens Medreisende Bjarne

Povelsen, som var en særdeles duelig Læge. Ellers beret-

tes der at denne Hvals Længde er fra 10 til 15 Alen, at

den før var meget hyppig paa Nordlandet, og at dens

Kjød bliver spist. Fabricius og Mohr nævne den derimod

blot som Balæna rostrata (Mullers Prodr. 48). Ogsaa ef-

ter Mohrs Beretning er den Olie
,
der af Kongespeilet om-

tales som en indvortes Gift for Menneskene, en Lægedom

for dem, naar den anvendes til udvortes Brug; det beret-

tedes ham nemlig, at Islænderne pleiede at udskjære de

hvide Pletter, som findes under Svømmefinnerne, tillige-

me <l Spækket, „hvoraf udflyder en fiin Olie eller Tran,
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som de bruge med god Virkning som et fordelende og

smertestillende Middel, ved at smore den paa Stedet” (Isl.

Nat. H. S. 13-14). Escliricht har 1842 beskrevet den ndiag-

tigst under Navn afDodlingen q\\qy Hyperoodon, tildeels efter

Districtschirurg Hollands Tegning og Beskrivelse over en saa-

danved Vestmanoerne i Island 1841 fanget Hvalfisk. DensNy-
Grbnlandske Navn er Tikagulik (Fabr. Fauna Groenl. S. 90).

24
) Navnet Sv/nhvalr og tillige den Årt som betegnes

derved synes nu at være ubekjendt blandt Islænderne.

Jfr. Erichsen, 1. c. Hvorfor Torfæus (Groenl. S. 90) om-
melder dens Olie som mere gjennemtrængende end And-
hvalens, er derfor ikke let at begribe. Fabricius antager

den for Delphinus tursio , som og er meget sjelden i GrOnland

;

den kaldes der Nesarnalc eller Nisamak. (Fauna Gri. S. 49).

25
) Erichsen bemærker herved: „Denne Hval kalddl el-

lers af dens sorte Farve Hrefna, saa og Hrafnreidur i

Torfæi Groenlandia p. 90; han synes at regne den til

Balæna*
\

andre tillægge den Tænder i nederste Kjæve,

da don blev et Catodon eller en Physeter '* Olafsen og

Olavius ommelde denne Hvalfisk paa Islands Vesterlaud, som
Balæna media

, ventriplicato. (R. g. Isl. 1, 542; Oek. Iteise,

I, 79). Fabricius og Mohr have begge de herantørte Is-

landske Navne for Balæna Loops (Syst. nat. 106), af hvil-

ken 3 Stykker dreve paa Land i Rutefjorden 1780 (Fauna

Grl. S. 26, Isl. Nat. Hist. S. 13). Jfr. nedenfor Anm. 30.

Dens nygronlandske Navn er Keporkak,
26

) „Ventelig den som ellers kaldes Mjaldur. Ander-

son om Strat Davis § 51 p. 217 regner den til Marsvi-

nene og holder den for et med Svinhvalen
;
deres Størrelse

hos 1 orfæus Groenl. p. 91 No. 9 \decem aut paulo plus

ulnæ] passer sig vel nok med do tørste, men ingenlunde

med Svinhvalen. Siden vor Author ingen Kjendetegn sæt-

ter, skulde jeg helst gjætte at denne var den bekjendte

Hvidfisk hos Egede p. 50, Anderson om Strat Davis § 49

p. 215 og StrOm p. 298. Efter disses Beskrivelser ligner
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den mest Catodon 1 hos Artedius Gen. p. 78 og Lin-

næus p. 76.” Erichsen. Saavidt vi vide bruges Navnet

Hvitingr nu i Island ikke om nogen Hvalfiskeart, men

derimod Hvithvalr eller MjaUlur hos Fabricius og Mohr

(1. c. S. 14) den samme som Delphinus eller Balæmi al-
• •

bicans (Mull. Prodr. 50) ,
der meget frygtedes paa Øster-

landet som skadelig for Fiskerbaadene. Efter Hans Egede

lobe de ofte i Flokke tæt under Fartdierne, naar man farer

paa Soen (Gronlands Perlustration S. 40); denne deres Vane

maa naturlig tit være meget farlig for de let vaklende

Baade af islandsk Bygningsmaade; de folge ogsaa tit Baa-

dene i Grdnland, da det hedder hos Fabricius (1. c. S. 50
— 52): Non raro cymbas sequuntur\ der kaldes den paa

Nygrdnlandsk Kelleluak eller Kahortalc.
2 ’

r

) uSkal og kaldes Skjoldfiske, Skjoldunge, Skjolde,

Torfæus Groenl. p. 93 Nr. 14 synes at regne dem hen til

Sletbageslægten
;

ellers komme og Pletterne overeens med
hans Hdhyrningr p. 91 Nr. 8. Skjoldhvalene berettes

at have Tænder i den nederste Kjæve og hore da til Ca-

todon Artedii og Physeter Linnæi Erichsen. Den om-

meldes ikke af de nyere Forfattere over Islands Naturhi-

storie. Haldorsen gjdr Skjaldhvalr til det samme som Skelj-

tingr, nornen balænæ conchis obsitæ
y oversat af Rask:

Navn paa en Hvalfisk besat med Skjæl.” Mohr hdrte Skelj-

ungen omtale paa Islands Nordland som et Slags Hvalfisk,

fra 40 til 50 Alen lang; see lsl. Nat. H. S. 15. Jfr. ne-

denfor Anm. 42.

28
) Erichsen bemærker herved: aKaldes og GeirreiSur,

Torfæus Grtinl. p. 93 No. 15 og p. 96 No. 22 regner

den til Balænas. Jeg skulde snarere antage den enten

for Sværdfisken hos Egede, p. 48, og Anderson om lsl.

8 67 p. 98, Str. D. § 53 p. 218, eller for Stroms Staur-

hynning p. 298, Artedii Physeter 1 Gen. p. 74, Linnæi Mi-
crops p. 76. Vigfus Johnsen, i hans Dissertatio de Pis-

°atura § 4, p. 5 agter Sværdfisken for et med Vognhva-



362 GEOGRAPHISKE OPTEGNELSER.

lene; vel mueligt at og disse kaldes saaledes i Island.”

Mohr horte en Hvalart omtale paa Islands Nordland under

Navn af Geirrei&ur
,
men han saae den ikke selv og kunde

derfor ikke henfore den til nogen zoologisk Klasse. Ordet

geir betyder Spyd, Landse eller Sværd, rimeligviis her

udledt fra et opstaaende Been eller Ryglinne, der havde

Lighed med et saadant Vaaben. Haldorsen
,
som længe

havde opholdt sig paa Islands Vesterland
,

hvis Farvande

især ere rige paa Hvalfiske, hvilke han da tildeels kjendte

af egen Erfaring, beskriver den saaledes usædvanlig ndie:

tkGeirhvalr, balænæ genus ventre plicato
y
do/ so tuberose

pinniformi, alias Geirreidur, a macula oblonga
,
albicante

in dorso”
29

) t<
Skal og kaldes Barde ;

Navnet er draget af Side-

finnernes Storrelse
,
og deraf kunde den let tages for An-

dersens Pllockfisch, om Sirat Davis § 43 pag. 191; her

regnes den til Cachelotterne.” De nyere Forfattere om-

handle den ikke under de islandske Benævnelser. Hvalen

er uden Tvivl forskjellig fra den nu saakaldte Bardfiskr,

paa Dansk Brygde (sqvalus maximus).
30

) Erichsen bemærker herved
: uSkal og kaldes s/ldrelci

°

(Silddriver eller Sildejager). ,JJden Tvivl er det Nordca-

peren hos Egede p. 48, og Anderson om Island § 64

p. 90—93 ,
samt om Strat Davis § 40 p. 186 ;

maaskee

og Silde- Qvalen hos Strdm, S. Beskr. 1ste Deel p, 298;

kun at denne regnes til smaae Hvale. Nogle i Island be-

rettes at tillægge dette Navn baade Marsvinene, saa og de

stdrste Hvale, som de kalde Steipereiåur
,

ventelig fordi

ogsaa disse sees at folge med Sild og Torsk.” I min

Ungdom har jeg, Finn Magnusen, liOrt mange Fortællinger

af Islandske Fiskere om den vidunderlige Steypireiåur (see

nedenfor Anm. 46) som en i visse Maader hellig eller fred-

lyst Hvalfisk, der beskyttede Fiskerne mod de onde Hva-

les Angreb, drev Fisken til dem o. s. v. Dette Folkesagn

tilhorer Sonderlandet. Paa Vesterlandet tilægges de samme
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Egenskaber den (S. 360, Anm. 25) ommeldte Hrafnreiåur

eller Hrefna% efter Olafsens Reise gjennem Island I, 543:

uDen harpuneres ei gjerne, thi Indvaanerne holde den for

en venlig Fisk, og troe endog at Skaberen har sat den

til at beskytte dem paa deres smaae og svage Baade for

de onde Fiske. Det er og besynderligt, at naar der er

en Mængde af allehaande Rovhvale i Soen, som gjerne

sOge Baadene
,
da svflmmer denne Hval bestandig tæt om-

kring dem, saa at man kan stryge den med Haanden; den

skyder sig under Kjolen og Aarerne uden at stude Baa-

den, og saaledes beskytter eller holder de andre Hvale

fra at rOre den, indtil Fiskerne komme til Land.” Paa

Færderne er det ogsaa denne Balæna loops der kaldes

Siirelji (svarende til den Isl. Sildreki) som endnu hævder

denne lioie Anskuelse, efter følgende Beretning af Landt.

uDcn sees ikke saa sjelden i de Færdiske Farvande. Den
ansees for en fredelig Hval og nyder ogsaa sin Fred paa Grund

af den Mening, at den skulde drive Silden ind i Fjordene,

men jeg tvivler om at Færoerne nogensinde have erfaret

denne gode Tjeneste af bemeldte Hval. Jeg vilde derfor

finske at Indbyggerne kunde lære at gjfire sig til Mestere

af den
,

og saaledes hellere tage mod den visse end vente

paa den uvisse Fordeel.” (Beskr. over Færoer. S. 141).

Jfr. ovenfor Anm. 25.

31
) See om dem ovenfor S. 293 samt Anm. 29. Erichsen

bemærker her: uEfter det Navn Buurhval, som dem og

gives, af det Buur eller Forraadskammer som er i deres

Hoved
,
hore de til Cachelotterne hos Egede, p. 49 og An-

derson om Strat Davis § 46—48 pag. 196—97, item 200

—215, dog uvist om til disses 1, 2 eller 3 Art. Hvalens

Størrelse hos vor Author og Torfæus Gronl. p. 92 No. 11

passer vel nok til dem alle, see Anderson p. 207, 211,

213; Tændernes derimod passer bedst til den 3die. Men
vistnok bliver den Catodon 2, Arted. Gen. p. 79, Syn. p.

108 og Physeter Macrocephalus Linnæi p. 76.” Denne
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sidste Linnæiske Benævnelse antage ogsaa Fabricius, Ola-

vius og Mohr for den i Island nu saakaldte Buri eller

Burhvalr. Dens nye Grønlandske Navn er Kigutelik eller

Kigutilirksoak (Fauna Grl. 41—43).
;* 2

) Erichsen oversætter uBrikker til Bretspil.” Einar-

sens latinske Oversættelse har derimod ”
latruneuli sca-

chict

”

eller Skakbrikker. Originalens tajl eller tabl an-

tyder uden Tvivl begge Arter collective. Vist er det at

mange ældgamle Skakbrikker, forfærdigede af den i Island

6aakaldte Hvaltand (eller Hvalrostand)
,
ere bievne fundne

i vort Norden, ved de brittiske Kyster o.s.v. See Annaler

for nordisk Oldkyndighed for 1838-1S39 S. 138-158.
33

) Herved menes vel en tildeels stor hornagtig Ryg-

finne, deels visse Forhoininger eller Knuder paa Ryggen,

som nogle andre Hvalfiskearter udmærkes ved.

34
) Denne Hval kaldes mest Slettbakr af de nyere Is-

lændere. Erichsen bemærker herved
: uAnderson om Is-

land § 64 pag. 90 og om Strat Davis § 39 pag. 180 ,
og

flere ansee den for Balæna vulgaris og eet med Sand-

hval, som ellers kaldes Sandlægja
y
Sandæta; det forste

kan vel være nogles Mening i Island
,
som og bifaldes i

V. Jonsens Dis. de piscatura § 4 p. 6; det sidste er vist

urigtigt, da den egentlige Hval ei holder sig til Strand-

bredden. Nogle Islændere holde dem og for adskilte; see

Torfæi Gronl. p. 92-93 No. 12 og 13. Den hører vist

til de egentlige Balænas hos Artedius og Linnæus
,
men

da Navnet Sletbag er i det Islandske Sprog et alminde-

ligt Navn u(?)” paa alle Hvale som ere sletryggede, eller

i det mindste som ei have den forreste Rygfinne, saa er

ei let at sige, hvilken af dem denne er, uden at see den

.selv.” Olavius udgiver Sletbagen for den ellers saakaldte

Balæna Gronlandica
,
Mohr for Balæna Mysticetus (Syst.

Nat. 105) der og paa Færoerne kaldes Slatlubaka
;

syn-

derlig nok beskriver Haldorsen den saaledes : BalænaGroen-

landica sive Spitsbergensis vera
,
centre plano

,
qnibus-
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dam Physeter
;
— Rask kalder den paa Dansk: slet Fin-

hval, GrOnlandsk Hval. Nordmændene kalde den endnu

Slctbah, — og overhoved frygtes den endnu i Norge, Is-

land og paa Færoerne som farlig for Fiskerbaadene.

35
) Iblandt Varianterne harErichsen indskudt denne korte

Anmærkning: uSkal ellers kaldes Hafurhval , Hafurfisk ,

Katthval; men her feile de ovrige Tegn til at kjende

dens Art.” De nyere Forfattere over Islands Naturhisto-

rie have heller ikke bidraget til denne dunkle Gjenstands

Oplysning. Haldorsen oversætter Hafrhvalr ved Delphi-

nu8, og det er vistnok sandsynligt at Hofrungr , en Is-

landsk Benævnelse for Marsvinet, (skjdndt den snarest sy-

nes at være Diminutiv af Hafrhvalr) har den selvsamme

Oprindelse.

36
) Herved bemærker Erichsen: uHorshvalen skal og

kaldes af dens Springen Dettir, Sprettfiskur,
Stokull

,
og

Bld&ruhvalr
,

af en Blære eller Hud som skal hænge den
• •

over Oinene. Den berettes at have Tænder i den neder-

ste Gumme.” Jfr. Torfæus 1. c. p. 94. som uden Tvivl

har taget det af Islandske Almuesagn, at dens Indvolde

ligne Hestenes, og at den tildeels er lodden
;

af samme Art

er det Sagn som Mohr horte paa Nordlandet (hvor den

kaldtes Hrosshveli) at den skulde vrinske som en Hest

(Isl. N. Hist. S. 17). Islands ældste Kirkelove (af 1123 og

1275) forbode at spise den.

3T
) Om Rodkæmmingen haves og i Island endeel, rime-

ligviis ugrundede Almuesagn
,

f. Ex. at den skal have en

rod Manke. Jfr. Torfæus og Mohr, 11. cc. Fiskerne an-

see den endnu for særdeles farlig. Den blev ogsaa forbu-

den at spises i Islands ældste Kirkelove.

38
) Efter Ordet: modstridende (Menneskets Natur).

39
) Torfæus angiver 1. c. Roshvalens største J^ængde

kun til 22 Alen.
40

) Jfr. Varianten Kjerte (enten af Vox eller Tælle); i de

ældre Oversættelser sættes her: ^Tællelys.”
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41
) Denne Hvalart er vistnok en af de mest berømte

for dens fordum kostbare Horns eller Tands Skyld. Dog er

Erichsens hertil hørende Anmærkning usædvanlig kort:

aNarhval, som ikke er ædelig for Mennesker. Det danske

Navn Narhval er fordreiet; den kaldes ellers af Egede S.

50-53 og Andersen om Strat Davis § 45 p. 191 o. f. samt

§ 46 p. 197-199 Monoceros

;

af Artedio Gen. p. 78 Syn.

p. 108 og Lin. p. 75 Monodon .” Fabricius og Mohr kalde

den Monodon Monoceros (Syst. Nat. 105) og Sidstnævnte

bemærker meget rigtig
,

at dens lange og besynderlige Tand

urigtig kaldes Eenhjørnings-Horn (Isl. Nat. Hist. S. 13).

Hos Haldorsen findes begge de systematiske Navne, med

det Tillæg, at det Islandske er draget af Hvalens blege eller

blaaagtige (gustne) Farve; Niihvalr . . ( monoceros mart-

nus') a colore pallido vel lurido ita dictus . I den sil-

digere Middelalder og lige lil det 17de Aarhundrede antog

man, uden for Norden, Narhvalens Tand eller Horn for

Hornet af den Eenhjørning, som Bibelen ommelder, der dog

kun meget sjelden kunde findes eller erholdes dybt inde i

Asien eller Afrika. Man ansaae det (især pulveriseret) for

den ypperligste Modgift, og tillagde det adskillige andre

Lægedomskræfter, saa at rige Folk betalte det eller Stykker

deraf med lige Vægt i Guld o. s. v. Det var derfor i Is-,

land et lovmæssigt Regale. Den bekjendte Ophavsmand til

Læren om Præadamiterne
,
lsaac de la Peyrere

, var en af

de første Udlændinge, som (under sit Ophold i Kjøbenhavn

1644) kom til Kundskab om dette berømte Eenhjørnings-

horns sande Oprindelse og Hjemstavn, hvilket han da ind-

berettede til den franske Statssecretair la Mothe le Vayer,

blandt liere Efterretninger om Island og Grønland, som se-

nere udgaves i Paris (Relation du Groenland 1647 og 1663

samt Relation d’Islande 1668)
;
før var det dog kommet til

den lærde Verdens Kundskab ved Ole Worms og Thomas

Bartholins Undersøgelser, udgivne af sidstnævnte i hans:

Observationes novæ de Unicornu; Patavii, 1645, og i Mu-
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sæum Wormianum, Lugduni Batav. 1655, hvor Kongespeilets

Efterretninger tildeels ere benyttede. Narhvalens her om-

meldte Uspiselighed er vel (ligesom Hestckjodets) blot grun-

det paa en gammel Fordom
,

mulig opstaaet af Navnets

Betydning. Den berettes og af Arngriin Johnsen 1638 til

Worm i Epistolæ Wormianæ I, 329, men berigtigedes fra

Island ved Fiskernes Erfaring 1619 (ibid. II, 956). Vist

er det ellers, at Islands ældste Kirkelove (fra 1123 af) for-

bOde at spise dens Kjdd (Kristinnréttr J)orlåks og Ketils,
9

(1) tillige Graagaasens 1ste Bog 31te Cap
,
Kristinnr. Arna

biskups 32 Cap. efter Thorkelins Udgaver). Eskimoerne

betragte dog (efter Fabricius S. 31) dens Kjod som en

Lækkerhed. De nyere Forfattere benægte og at Narhvalen

har andre Tænder, end de bekjendte store. Allerede O.

Worm oplyste det; see f. Ex. Museum Wormianum S. 280.

Herom underrettede og Biskop Thorlak Skulesen sin Ven O.

Worm 1649 (Epist. II, 927), og den sidstnævnte var selv

saa heldig at see et Narhvalshoved med Tænder 1645 (ib.

II, 923). 1673 ankom en stor Mængde af Narhvalens Tæn-

der til Kjobenhavn; de menes at være bievne anvendte til

den kostbare kongelige Tlirone paa Rosenborg Slot. Dens

nygrOnlandske Navn er Tugalik eller Kernektah (m. fl.).

Jfr. Hans Egede Grdnl. Perlustration S. 42-44; Fabricii

* Fauna Groenland. S. 29-31.

4 ‘2
) Det vil sige: besat med Skjæl eller Skaller (især Mus-

lingskaller). Erichsen oversætter Skjælling og tilfoier fol-

fdlgende Anmærkning: uHer mangle visse Kjendetegn, dog

horer den vistnok til de egentlige Balænas. Torfæus Gronl.

p. 95 Nr. 20. tillægger den glat Ryg uden Finne
,
men da

tindes den ei hos Artedius og Linnæus. Baade af dens

Grumhed og de Skjæl eller Balanis
,

hvoraf den har sit

Navn
,
skulde jeg snarest henfore den til Finnfiskeslægten,

og da især til Andersons Jupiter-Fisk, om Strat Davis § 42

P- 187-91, Artedii Balæna 3 Gen. p. 77 og Linnæi Boops

P- ^6. Kanskee og de Nordiske have kaldt Skæljung en-
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hver Hval, paa hvilken Balani findes, og de findes da

paa flere end denne; see Anderson § 40 p. 186, Strdm

p. 298.” Jfr. ovf. Anm. 27, samt 25 og 30.

43
) Erichsen bemærker herved: uKaldes og Vatnshvalr.

i Torf. Gronl. p. 95 Nr. 21.” Den bliver efter Beskrivelsen

Balæna vulgaris hos Egede p. 44-48, Anderson om Island

§ 64 p. 90, om Strat Dav. § 39 p. 180-185
,
og Strom p.

298. Balæna 1 hos Arted. Gen. p. 76; Syn. p. 106-7,

Descr. p. 106 ;
Mysticetus hos Linnæus p. 75. Nogle i Is-

land sees at holde den for eet nu med Sletbagen, nu med

Burhvalen.” Ogsaa Fabricius og Haldorsen have antaget

den for den samme som Sletbagen; see ovenfor Anm. 34,

Fauna Groenl. 32-34. Paa Nygrdnlandsk har den de for-

skjellige Navne: Arbék eller Arqvelc, Arbavik, SokaHk.
44

) Erichsens Text tillægger her et ok, hvorfor lians

Oversættelse maa lyde
: tt

og det som falder,” o. s. v. —
men vi have ikke fundet dette Tillæg i nogen af de ved

os brugte Membraner.
45

) Man maatte troe, at dette uhyre Dyr hehovede en

Mængde Fiske til sin Næring, men dets Svælg er kun 4

Tommer bredt, hvorfor denne Hval kun næres ved det som

den kan indsuge
;
dens bekjendte sædvanligste Næring seer

ud som brunt eller hvidt Slim, og findes i Mængde ved

GrOnlands Kyster; see Hans Egede Griinlands Perlustr. S. ,

39; Crantz . Historie von Grbnland 2r Theil S. 135, 144;

jfr. Fabricii Fauna Groenlandica S. 33, 34. De Insecter,

som Hvalen sluger, findes alle i en saa uhyre Mængde, at

nogle Arter af dem farve Havet
,
paa betydelige Stræknin-

ger, efter deres forskjellige Farver, f. E. gulgront, brunt

eller brunrodt; see Scoresby Voyage to the eastern coast

of West-Greenland £1823) S. 351-356.

4C
) Erichsen bemærker herved

:
^Kaldes og Steipireidur

,

Torf. Gronl. p. 96 Nr. 23, samt Sjoreidur ,
Reidarlwalr.

Vist horer den til de egentlige Balcenas. Men uvist

om de nyere indbefatte den under den egentlige Hval-
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fisk (ligesom og Universitetets Afskrift Nr. 16 ei nævner

ReiSur for sig, men henfører til Nordhvalen hvad her

siges om den) eller den skal holdes for Balæna 2, Ar-

tedii Gen. p. 78, Syn. p. 107, Physalus Linnæi p. 75.

Kroppens Skabning og Navnet, især af den Art, som kal-

des Mjoareiåur (Smal-Reidur) passer sig vel nok, men
Størrelsen er til Hinder; dog den kan ei regnes paa; Hva-

lene ere nu bievne forfiskede i saa lang en Tid, at dem
nu ei gives Fred til at naae den Væxt, som de kunde,

og havde i gamle Dage. Ellers er og Ordet Reiåur i

det nordiske Sprog et almindeligt Navn for en lieel Slægt af

store Hvale, saa at deraf navngives adskillige Arter, som
Geirreiåur, Ilrafnreiåur o. f.

;
see og Jonsens Dissert. de

piscatura § 5.” Jfr. ovenfor Anm. 25, 28, 30. Steipireiå-

zir er Olafsens og Olavii Balæna maxima
, ventre plicato ,

Fabricii og Mohrs Balæna Musculus (Syst. naturæ 106)

,

af Haldorsen betegnet med begge Navne. Fabricius anfø-

rer dens Nygronlandske Navn som Kepo'karnak (1. c. S. 39).

Den ansecs endnu i Island for den største af alle Hvalfiske.

Det oldnordiske Ord Reiåur er ellers i nyere Norsk ble-

vet til Ror (jRooV), Rorhval ,
i FærOisk til Rojur , men

bruges nu mest om Balæna physalus , ogsaa af Fabricius

(1. c. S. 35) under de Norske og Færoiske Navne, men paa

Islandsk kalder han den Sildreki (see ovf. S. 362) og Hnufu

-

hakur (efter Olafsen, I, 541); paa Nygronlandsk kaldes den

Tuimbuk og Tekkirsok.

4>r
) Ellers regnede man fordum almindeligst efter hundrad

tolfræåt ,
eller 120 paa Hundredet. Med Hensyn til den

betydelige Størrelse, som vor Forfatter tillægger denne og

liere Hvalliskearter, anføre vi følgende mærkelige Beretning

af Pontoppidan (hvilken ogsaa vore Tiders Hvalfangere i

Strat Davis efter Forlydende skulle bekræfte): uDet er

efter alles Tilstaaelse vist, at Hvalfiskens Storhed efterhaan-

den aftager, og man nu paa en Snees Aar sjelden seer een

Gronlamls historiske Mindesmærker. 3 Biml.
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saa stor som fordum sædvanligt var, særdeles under Grdn-

Iand ,
da 2 å 3 Fisk ofte ei give liere Cordeler Tran

,
end

man fordum ventede sig af een. Dette synes en natur-

lig forndden Folge deraf, at man nuomstunder fanger dem

flittigere og giver dem ei Tid at blive fuldvoxne.” Norges

Naturhistorie, II, 195. Horrebow berettede ellers (1752)

at Islænderne i hans Tid undertiden fangede Hvalfisk, der

vare 100 til 120 Alen lange; Tilforladel. Efterretn. om Is-

land S. 223.

4t
*) Her antage vi, med Hensyn til de (ivrige Exempla-

rers Varianter, at en Skrivefeil har indlistet sig i Texten,

nemlig talin for tdlkn; see de afvigende Læsemaader.

49
) Snarere efter Ordet: Forogelse af Sæd eller Sæd-For-

raad. Erichsen indskyder den korte Anmærkning blandt

Varianterne: uForstaae det bekjendte Sperma Ceti, Hval-

uamber eller Hvalrav.” Af Henrik Harpestrengs Lægebog

gudgivet af Molbech 1826, S. 51, 176) sees, at man for-

dum i Norden (ligesom Udgiveren rigtig har gjættet), har

kaldet dette Lægemiddel Hvalsauld, efter dansk Retskriv-

ning i det 13de eller 14de Aarhundrede: Hvalsoly eller

Hvalsohæ

;

dette Ord synes og at have været lvongespeilets

Udgiver bekjendt, men han har (som det nedenfor sees)

omskrevet Benævnelsen, for tillige at antyde Gjenstandens

formeentlige Beskaffenhed og Oprindelse. I Lægebogen

kaldes det ogsaa Amra (Ambra) ,
hvoraf det danske Hval-

Amber^ Islandsk Hvalambur ; der tillægges den ogsaa store

Lægedomskræfter. Det nu saakaldte Sperma Ceti bestaaer

af den Olie, som findes i Cachelottens Hjerne, samt tillige

i en stor og utallige mindre Aarer, som gjennemstromme

dens hele Krop
;
Crantz 1. c. I, 149-150, H. Egede GrOnl.

Perl. S. 41. Jfr. Anm. 51.

50
) Her menes dog maaskee især Febre; jfr. Varian-

terne.

51
) Her betyder Ordet auld oiensynlig Sæd (sperma);

jfr. Anm. 49.
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* 2
) Navnet betyder Havdunst,— Damp eller Taage. Hele

Sagnet beroer formodentlig paa saadanne Luftsyn, der ligne

den saakaldte Fata Morgana. Det gaaer endnu omkring i

Island, men Navnet er der forandret til Lyngbag [tyng-
bakr), fordi Uhyrets Ryg synes at være overgroet med Lyng.

Om den har jeg, Finn Magnusen, i min Barndom bort ad-

skillige eventyrlige Sagn
;
den nævnes ogsaa i Torfæi Gron-

landia antiqva S. 99. Det norske Fiskersagn om Kraken
svarer ganske hertil; derom handler vidtløftig Pontoppidans

Norske Naturhistorie, II, 340-352. Den kaldes og i Norge

Horven
, Sbhorven eller Ankertrold

;
den menes at have en

Tykkelse eller Hdide af 80 Alen. Den ligner en Samling eller

Række af smaae Skjær, naar den viser sig over Vandet, og

trækker en stor Mængde Fisk til sig; om dens Overdeel,

forsaavidt man har haft Ledighed til atsee den, udtrykker For-

fatteren sig saaledes: uat den efter Oiesyn udgjtir en Fjer-

dingveis Omkreds, nogle sige mere, men jeg udvælger
for Sikkerhed det mindste.” o. s. v. Hans Egede lærte

Havguven at kjende af Torfæus’s fra Kongespeilet laante

Beretning, og bemærker i den Anledning: uDette (end-
skjondt en Fabel og urimelig Historie) kommer overeens

med en ligesaa urimelig Relation, som fortælles af Fiskerne

udi mit Ftideland (Nordlandene), om et stort og forfær-

deligt Stimonstrum, som der i Stien skal findes og under-
tiden lader sig see, og af dennem kaldes Kraken , og er

uden Tvivl den selvsamme, som Islændernes Hafgufa ;
de

beskriver dens Storlighed at befatte nogle Miile udi sig,

og helst lader sig see i stille Væir, hvor den da kommer op

over den hele Sti” o. s. v. (Grtinlands Perlustration S. 4S).
5 O Torfæus lægger adskilligt til denne Beskrivelse i sin

Gronlandia antiqva S. 99-100, i det ban f. E. udtrykkelig

nævner Hvalfiske (balænæ) blandt de Stidyr, som opsluges

af Uhyret, der bruger et heelt Aar til at fordtiie sin Ftide,

Hvilken den overhoved kun tager til sig engang om Aaret

(24*)
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(jmmensæ voracitatis ventre repleto ipse satur, occluso

rostro ingestam tantæ molis saburram condit, quam toto

deinde anno digerit, nequé enim sæpius quam semel quot-

annis cibari dicitur,” etc. Den hellige Brandan skal engang

have overvundet den o. s. v. Er end Kongespeilets Beret-

ning om den saakaldte Hafgufa i det Hele ikke sandfær-

dig, kan dog den sidste Deel let være opkommet ved Uhy-

rets Forvexling med en stor Hval, som paa en lignende

Maade, efter de nyere Beretninger, nedsluger en stor Mæng-

de Fisk. Crantz kalder den Nordkaper, 1. c. I, 145. Efter

Pontoppidan kaldes den i Norge Sildeqval, fordi den
it
paa

en Mundfuld sluger eller indsuer hele Tonder- og Læster-

tals Sild”. N. Nat. Hist. I, 196. Om Islændernes Sildreki

(jfr. ovenf. S. 362)" fortæller Horrebow, at en saadan Hval,

som ved Ebbetiden var løbet paa Strand, blev ombragt af

Islænderne, som a fik over 600 Torsk i ham paa eengang,

som endnu vare friske og levende”, foruden en Mængde

smaae Sild og nogle Fugle; Efterretninger om Island, S.

152. Dog kan man, i de norske Fiskeres Beretninger fra

Pontoppidans Tid, vel gjenkjende de gamle islandske eller

grønlandske Sagn om Havguvens Adfærd, i Fortællingerne

om Haarven eller Krakken, dog med nogen Variation (1. c.

S. 342): uAf mange Fiskeres i lang Tid samlede Forfaring,

veed man dette, at Kraken i nogle Maaneder æder, og i

andre paafølgende udtømmer igjen sine excrementa . Naar

denne Excretion skeer, kan Vandets Overdeel farves deraf,

og bliver ligesom tyk og mudderagtig. Denne Mudder siges

at være Fiskenes Lugt eller Smag, eller begge Dele, saa

behagelig, at de fra alle Sider søge tilsammen efter den,

og naar de til den Ende opholde sig over Kraken, da aab-

ner den sig for at opsluge sine kjærkomne Gjester, og at

forvandle dem til ny Lokkemad for andre af samme Smag.”

Til dette Slags Fabler hører ellers det af Olaus Magnus

fortalte (rimeligviis oprindelig svenske) Folkesagn om Hval-

fiske eller Søuhyrer i Nordens Have, der vare saa store, at
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••

man ansaae deres Ryg for en O, paa hvilken man for-

meentlig kunde gaae i Land, tænde lid og forrette adskillig

Gjerning; undertiden pleiede Skibene og at ankre paa denne

usikkre Grund (ligesom Nordmændene fortælle om Anker-

trolden o. s. v.)
: uElevato dorso suo super undas, a navi-

gantibus nihil aliud creditur esse quam insula. Itaque nau-

tæ ad illum appellunt et super eum ascendunt

Arenas aliquando dorso suo tollit, in quibus, ingruente tem-

pestate, nautæ terram se invenisse gaudentes, anchoris de-

missis, falsa firmitate quiescunt” o.s.v. Hist. gent. Scptentr.

XX, 25).

54
) Strambr er et obsolet og lioist sjeklent Ord, der

rimeligviis er beslægtet med Strdngi

,

en lang Bylt m. m.

,

hvoraf det Norske Strange, et afhugget Træ, Sir/pr, en

spids nogen Klippetind o. 11. ,
samt betegner vel en hoi,

isoleret, ikke meget bred eller tyk Gjcnstand, der især viser

sig omgivet af Luft eller Hav. Vore Forfædre synes at

have betragtet dette Uhyre som den storste Art af Hav-

mænd, endskjont de troede sig atkjende andre mindre, som

de kaldte Marbendill eller Marmennill (den lille Havmand),

hvorfra endnu det Norske Mannæle m. fl. Om dette Slags

saakaldte Havmænd (egentlig Sodyr, som oventil tildeels

ligne et Menneske) har Pontoppidan handlet udforlig i Nor-

ges Naturhistorie S. 302-318. Vi ville ikke opholde Læ-

serne med disse eller andre Fortællinger derom, med Und-

tagelse af en
,
som netop angaaer det Gronlahdske Hav,

men som vi her ville meddele fra den mest authentiske
• •

Kilde, nemlig Oienvidnet, Biskop Paul Egedes egen Beret-

ning i hans Continuation af de Gronlandske Relationer (1740)

S. 6, samt Efterretninger om Gronland, uddragne af en

Dagbog (Kbhavn 1788) S. 85, der handler om Foifatterens

Reise fra Iij obenhavn til Gronland, da han var 28 Aar gam-

mel, altsaa i den bedste Alder med Hensyn til physisk

Iagttagelsesevne: <,1734 den 17de Juni saae vi Statenhuk,

og havde Landet bestandig i Sigte indtil 64°. Her lod sig
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(den 6te Juli) tilsyne et usædvanligt forfærdeligt Havdyr,

der reiste sig saa lioit over Vandet, at Hovedet rakte over

vores store Mers. Det havde en lang spids Snude og blæ-

ste som en Hvalfisk, havde brede, store, nedhængende

Lalier, og Kroppen syntes at være begroet med Skjæl og

var meget runken og ujevn paa Huden. Dens Aande var

ei saa stærk som Hvalfiskens, da den anden Gang kom op

af Vandet. Første Gang blev vi den ikke vaer, forend den

stod saa godt som over os paa et Pistolskud nær. Hove-

det var smalere end Kroppen, som syntes blød og runken

;

det var 3 Gange over Vandet, sidste Gang langt borte.

Naar det dukkede under, kastede det sig bagover. Siden

kom den lange Hale (da den nedentil var skabt som en

Orm) op bagefter, meer end et Skibs Længde fra Kroppen.

Mod Aftenen fik vi en Storm” [umeget stærk Væir”). At

denne Storm var en af de heftigste, kan man see deraf, at

Skipperen lod vor Forfatter staae til Roers, fordi „han selv

var med alle sine Folk i Veiret for at bjerge Mersseilene.”

Et hosfølgende Kobber (til Efterretningerne) oplyser denne

Beretning nærmere. Vi troe at kunne slutte os til deraf,

at dette Sodyr er det samme som de gamle Grønlænderes

Havstramb; kun have de, paa hvis Fortællinger Kongespci-

lets Beretning grunder sig, langt fra ikke seet den saa

nær ved som Paul Egede; flere Fortællinger ere og mulig

der bievne sammendragne til en almindelig Beskrivelse over

Dyret. 1 lang Frastand ere de store men brede og ned-

hængende Laller ikke bemærkede; dets opreiste Tryne (eller

Snude) kunde saaledes nok ligne en spids Hjelm o. s. v.

Sandsynligviis er denne Tilsyneladelse af et saadant Mon-
strum identisk med den der ommeldes saaledes af Biskop

Hans Egede i Grønlands Perlustration S. 48, i det han netop

havde meddeelt (paa Dansk) Torfæus’s (latinske) Uddrag af

Kongespeilet om Havstramben, Margygen og Havguven eller

Kraken: „Ingen af dem er i vore Tider kommet os til

siune uden allene et forfærdelig stort Havdyr, som 1734
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bley seet i Soen udenfor Colonien paa 64° og var af denne

Gestalt og Skikkelse. Det var et saa overmaade stort Bæst,

saa det ragte sig lige jevnt ved Skibets Mers, der det kom

af Vandet, og Kroppen var nok saa tyk omkring som Ski-

bet, og vel 3 a 4 Gange saa lang.” Resten stemmer gan-

ske overeens med Paul Egedes Beskrivelse. Vi bemærke,

til nærmere Oplysning om Uhyrets Storrelse, at Skibet paa

det ommeldte Kobber fremstilles som en stor Tremaster.

Samtlige ovenmeldte Beretninger tillægges ellers urigtig, af

Pontoppidan 1. c., Biskop Hans Egede, hvorimod en ham

dertil (især S. 318, hvor Afdelingen om Soormen begynder)

i Kobberstik meddeelt Tegning S. 325 tillægges Missiona-

rius Hr. Bing (som rigtignok tilligemed Paul Egede var

ombord paa det her omhandlede Skib) og siges at have

skrevet til sin Svoger Præsten Sylow til Hong i Bergens

Stift, at
tk
Havdyrets Oine syntes rodagtige og derhos lige-

som brændende af Ud.” Pontoppidans Kobber afviger især

deri fra det af Paul Egede meddeclte, at det forstmeldte

fremstiller Dvret, nedenfor Halsen, heelt bedækket med store

Fiskeskjæl, og tillige deri, at det tydelig sees at udspye en

stor Vandstrom af Munden, hvortil intet Spor sees paa det

andet Kobber. Endelig tilfoier Pontoppidan med Hensyn

til den ham mcddeelte Tegning: uSamme Billede erindrer

jeg at være mig viist i en storre Malning hos Hr. Jacob

Severin, som da forestod Gronlands Beseiling under Konge-
$

lig Octroy, og havde sat et latinsk Vers derunder, hvis

Indhold, saavidt jeg mindes, var dette
,
at han med Foragt

ansaae den Helvedes Drage, der syntes at ville afskrække,

alle Vedkommende fra det Haab om hine hedenske Grtin-

lændcrés Oplysning og Omvendelse. Mente satis pia

qaidem .”

55
) Just saaledes har hint Uhyres Nederdeel viist sig for

• •

Egedes og Bings Oine, efter Tegningernes Medfor.

5fi
) Det er af os bemærket (Anm. 54) at en stærk Storm
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indtraf strax efter Uhyrets Tilsyneladelse for dets sidstom-

meldte Iagttagere.

5T
) Originalens Margygur betegner egentlig en Hav-

Jættinde eller kvindelig Sotrold; af det oldnordiske Mat
(rnarf) Hav og Gygur, en Jættinde. See Lex. mytli. bor.

S. 137, 391 ;
Eddalæren og dens Oprindelse, IV, 239-248,

253-256, hvor det blandt andet bemærkes, at de nyere Is-

lændere kalde det samme Væsen Hafgigja ,
som deels er

en Afændring af det ældre Ord, og deels bogstavelig over-

sat, som uHavgigen”, maa erindre saavel om Grækers og

Romeres Sirener, som de nyere Skandinavers forskjellige

musikalske Havmennesker, Vand- eller Sotrolde (til hvilke

Nordboerne havde mandlige Sidestykker, endnu bekjendte

blandt Norges og Sverrigs Almue som Fossegrim
,
Nokke

m. fl.). De gamle nordiske Kæmpeviser besynge og Elle-

pigernes ypperlige Sang og Strengeleg o. s. v.

58
j De ældre og nyere Fortællinger om Havfruerne vilde

falde i det uendelige, naar man her skulde samle og sam-

menligne dem. Enkelte nordiske ville vi dog her bemærke.

Lucas Debes fortæller i sin Færoernes Beskrivelse S. 171

:

<t
Saa er og seet Anno 1670 udi Færo, Vesten for Qvalbo

Eide, af mange der boende Mænd
,

saavel som Indbyggere

fra andre Steder i Sudertie, en Havfrue tæt ved Landet i

hålvtredie Timestid
,

staaende lige over Ende indtil Navlen

ved Vandet, havende et langt Haar paa Hovedet, som slog

ned paa Vandet runden omkring, holdende en Fisk i den

htiire Haand med Hovedet nedvendt. Det blev mig og for-

talt samme Aar, at Fiskerne i Vestmanhavn udi Stromde

have samme Sommer paa deres Fiskeri norden for Færoe

seet en Havfrue.” Ved et edeligt Tingsvidne optaget i

Helsingcir af den bekjendte Andreas Bussæus
,

efter Kon-
gelig Ordre, den 20de September 1723 over tre Færge-

mænd, angaaende en i Sundet formeentlig seet Havmand,

forklarede en af dem, at han ved Kulien, hvor han er f(idt,

havde fra en Baad (da omtrent for 20 Aar siden) seet en
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Havfrue med udslagne Haar og store Bryster. (Oluf Bangs

Samling af adskillige opbyggelige og nyttige Materier 1ste

Bind 4de Stykke S. 528). I vort Aarhundrede vil man og

have seet adskillige Havmænd eller Havfruer ved de dan-

ske Kyster
;

see f. Ex. Kjøbenhavns Skilderi (udgivet af

S. Soldin) 1817 Nr. 84. Jeg Finn Magnusen tillader mig

her at an fore, at jeg har hort en dannet og troværdig dansk

Sømand forsikkre, at han og mange af hans Skibskamme-

rater, som stode paa Dækket af hans Fartfii, havde seet

en Havfrue
,

i 2 til 3 Pistolskuds Distance
,
som i Kikker-

ten saa ud til at have et smukt Ansigt, af rød og livid

Farve, et deiligt sort Haar, krøllet mod Skuldrene o. s. v.

Arme saae han ikke over Vandet. En meget stærk Storm

paafulgte kort derefter. Saavidt jeg erindrer angaves dette

Syn at være seet etsteds i de tropiske Farvande. En me-
get ældre hertil horende Beretning findes saaledes i gamle

Islandske Annaler, til Aaret 1305:
it
Kaupmehn }>eir er ut

16tu i Gautavik i Austfjfirbum urbu aptrreka, ok kvåbust sét

hafa margygi ok hafstramb ok mfirg skripi finnur. j>eir

l&tu j)o ut siban litiu fyri veturnætur”
;

d.e. uDe Kjfibmænd,

som gik til Sfies fra Gau tevig i Ostfjordene (paa Island)

,

nfidtes til at vende tilbage; de foregave at have seet Mar-
gygen og Havstramben, samt mange andre Uhyrer; de gik

dog til Sfies igjen kort ffir Vinternætterne (tidlig i October)”.

Disse Kjfibmænd og Sfifarere have sandsynligviis været nor-

ske. J lr. Torfæi Hist. Norveg. IV, 416.
° •*) Disse vidunderlig beskrevne Havgjerdinger vare vel

ikke andet, end de Malstrfimme, Havsvælg og Issvælg, som
findes hist og her ved de Grfinlandske Kyster

,
og som

længe, selv af deres eskimoiske Indvaanere, ere bievne

skildrede som ubefarlige. Allerede i det 10de Aarhundrede

digtede en kristen Mand fra Syderfierne (Hebriderne)
,
som

foretog en Reise til Grønland, et Kvad til Christus, og an-

raabte ham om at bevare sig mod de farlige Havgjerdinger,

a f hvilke Digtet fik sit Navn, Hafgerd/nga drapa; see
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ovenfor 1, 180, 189, 208, 264; jfr. Scoresbyes Beskrivelse

over de store Farer, som den stærke og foranderlige Strbm,
••

i forskjellige Retninger, ved Grønlands Ostkyst, bereder de

Sofarende, i Forening med de svømmende Isbjerge og de

ved dem fremkommende Brændinger o. s. v. (Voyage p.

263-264), samt Graahs og Valloes Efterretninger om Pui-

sortok, samt disse Grønlænderes store Frygt for dette Hav-

svælg (Opdagelsesreise S. 34, 82-83).

G0
) Dette stemmer overeens med de Nyeres Beretnin-

ger om de Grønlandske Farvandes flakke lis eller Isflader,

der undertiden danner hele Ismarker (Eisfelder) Icefields ,

som Crantz, Scoresby o. fl. kalde dem. De udgjøre den

saakaldte Markiis eller Storiis, i Almindelighed den farlig-

ste og mest hindrende Art af Haviis for Skibsfarten. Den

bedækkede f. E. i Sommeren 1756 hele Kysten af Strat-

Davis fra Statenhuck (paa 60°) til 65 Grader nordlig Bred-

de. Efter Crantz kan en saadan sammenhængende Ismark

undertiden være af 100 Miles Længde, 20-40 Miles Bredde.

(Beschr. von Grønland, I, 41-43). 1825 omgav Storisen

Grønlands Kyster fra Cap Farvel til 67° Br.

CI
) Uden Hensyn til vor Forfatter udtrykker Crantz sig

saaledes: uDie Dicke dieses Eises ist verschieden; gemei-

niglich ist es 5 bis 6 Ellen dick.”

62
) Dette høist mærkelige Sted giver en herlig Oplys-

••

ning om Osterbygdens rette Beliggenhed, med Hensyn til

den opgivne Cours for dem
,
som der vilde søge Landet.

Det stemmer tildeels overeens med Ivar Beres Beskrivelse,

see ovenfor III, 252. Graali bemærker i denne Anled-

ning, at de, der nuomstunder fra Island ville seile til Julia—

nehaab paa Grønland, endnu maatte holde sig denne Kon-

gespeilets Forskrift efterrettelig (Opdagelsesreise S. 186;

jfr. 165-168).

63
) Graah bemærker (1. c. S. 167) ved dette Sted af

Kongespeilet: uNetop som det her beskrives, gik det de i

Aaret 1777 under Ostkysten paa Grønland forliste holland-

c
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ske Hvalfangere, hvoraf sees, at Isen i det 12te eller 13de

Aarhundrede
,

da Kongespeilet formodes at været skrevet,

har været af samme Beskaffenhed som i vor Tid.” De her-

ommeldte Hvalfangerskibe udgjorde en heel stor Flaade.
G4

) Ogsaa dette bekræftes fuldkommen af nyere Forfat-

tere
;
saaledes f. Ex.

: < t
Det er utroligt, med hvor stor Fart

Isfjeldene kunne skyde sig frem, thi efterdi de stikke me-
get dybt, saa har Strommen Magt nok til ofte at fore dem
lige mod Vinden.” Stauning Kort Beskrivelse over Gron-
land (Viborg, 1775) S. 26. Om Havisens pludselige An-
komst og Forsvinden i Middelalderen, jfr. ovf. III, 716-719.

Co
) Eller Fjeldjokle, Isbjerge (Tydsk Eisberg), der og

er gaaet over i det Engelske Somandssprog som Iceberg)

;

jfr. S. 318 Var. 5. Benævnelsen Faldjokel passer og me-
get godt, forsaavidt som disse Isbjerge tit falde eller styrte

sammen o. s. v. Jfr. Crantz, I, 30, 35-36
;
Graah, S. 83.

66
) Originalens evvitar , (som ikke er optaget i den

trykte Udgave) er et hoist sjeldent Ord; rimeligviis er det

dog det samme som Havamaals eyvitar
,

eivitar Str. 94
(jfr. 28), om hvis Betydning Fortolkerne have været ueni-

ge; see den ældre Eddas store Udgave III, 81, 109, 219;
Dansk Overs. III, 126. Vor Texts ovrige mærkeligste her-

til svarende Varianter udtrykke den af os og de ældre Over-
sættere i Hovedsagen antagne Mening: aldrig eller ikke;

muelig burde man lægge til: saavidt man veed.
G7

) Ved denne Benævnelse maae vi henvise til S. 318-19,
Var. 14-15. Den der anførte betyder ligefrem Nordsæl; Nd-
sælr maatte derimod (omtrent som Ndhvalr) oversættesved

Ligsæl, Aadselsæl. Det er, naar andre Kjendetegn end

Længden ikke tilføies, meget vanskeligt at henføre de her-

nævnte Arter til de nyere Naturforskeres Bestemmelser; de

Heste af dem findes vel i Island, og ere da formodentlig

omhandlede af Olafsen, Mohr eller Thienemann
;
den sidste

har især meddeelt meget udførlige Beskrivelser over Islands

Sælhunde (forsaavidt som han selv kunde undersbge dem)



380 GEOGBAPHISKE OPTEGNELSER.

ledsagede af illuminerede Kobbere (Naturhistor. Bemerkun-

gen, gesammelt in Island o. s. v.
;
ogsaa som 1ste Afdeling

af hans Reise im Norden Europas
,

vorzuglich in Island,

Leipzig, 1824, 8vo, S. 20-152). Kun faa af Kongespeilets

hertilhørende Benævnelser stemme dog med den nu bru-

gelige islandske; vi kunne da her kun fremsætte faa An-

tydninger til Textens Oplysning. Navnet Noråsetr har til-
9

deels samme Betydning som det islandske Utselr (Mohr

Isl. Nat. Hist. S. 5). Den anden Variation af Navnet: Nd-
selr (Liigsæl) kunde passe til det islandske Almuesagn, at

den forfølger frugtsommelige Koner. Den islandske Utsels

Længde angives af Mohr 4 til 5 Alen. Thienemann kal-

der den Pkoca scopulicola
,

S. 59.

68
) Orkn er en meget gammel Benævnelse for Sælhun-

• •

de, da Orlmeyjar eller Orkenøerne menes at have sin Op-
••

rindelse derfra, skjondt Oernes latinske Navn Orcades alle-

rede var de gamle Romere bekjendt; — visse Sælhunde

kaldes saaledes i Sagaen om Kjæmpen Bjørn fra Hitardal

(i det lito Aarhundrede) og i Legenderne om den hellige

Biskop Thorlak, hvor en saadan Sælhunds Længde angives

til 9 Fod; — nu er Ordet for det meste gaaet af Brug i

Island. Det er da vistnok vanskeligt at bestemme Arten

ved en nyere Benævnelse. De angivne Størrelser passe

omtrentlig til Fabricii Phoca leonina . Af de nyere Islæn-

dere kaldes den Bloåruseir
,

af Grønlands Eskimoer Neit-

sersoak. Orkn skrives ogsaa Orkn, Aurkn

;

kan dette Ord

vel være beslægtet med Ork ^Avrli)
,
en Kiste, Kasse, med

Hensyn til denne Sælhunds besynderlige Klap eller Blære,
••

hvilken den undertiden nedskyder over Oinene?

61)
) Denne Benævnelse bruges nu ikke meer i Island;

dens Oprindelse er heller ikke let at forklare. Torfæus

nævner en Art Flekkuselr (den spraglede Sæl), der efter

Benævnelsen vel kunde passe til Egédes spraglede Sæl
,

Fabricii Phoca vitulina
,
Thienemanns Pli . littorea,

men dog
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ikke til den Størrelse, til hvis Angivelse vor Forfatter her

paa en noget tvetydig Maade synes at holde sig.

’10
) Granselr har den selvsamme Betydning som de nyere

Islænderes Kampsélr og Naturforskernes Benævnelse for

den: Phoca barbata. Ben af disse angivne Størrelse kan

og nogenlunde passe til den heranforte, da Fabricius bevid-

ner at den tit bliver 5 Al. lang. I Island angives en Art,

kaldet Gramse//*, som overordentlig stor, men lier er da

vel Talen kun om den største af den her omhandlede Art;

jfr. Olafsen (1. c.) 532, Molir, S. 5. Dens Eskimoisk-

Gronlandske Navn er Ursuk.

’ri
) Her synes Talen tydelig at være om Phoca Gram -

landica (Fabricius S. 11, Thienemann S. 104), da den net-

op udmærker sig ved tit at svumme paa Ryggen eller Si-

den. Den angivne Størrelse passer ogsaa temmelig vel.

72
) Skemmingr betyder uden Tvivl den korte, lille, af

skammr
,
kort. Efter al Sandsynlighed er den Fabricii Pho-

ca fætida, S. 13-15. Den angives af ham at være den

mindste af alle Gronlandske Sælhundearter, som oftest kun

4 Fod eller 2 Alen lang. Hans Beretning om de Vaa-

ger, hvorved den pleier at opholde sig, passer temmelig

noie til vor Text, og vi seo deraf at kun Meningen om

Vaagernes Dannelse, ved Sælhundens Pusten, rimeligviis er

feilagtig eller overdreven deri. Den lyder saaledes: „Gla-

des fixa hujus elementum, in qua foramen habens minus

pro halitu subtus piscatur, saturata per foramen aliud majus

ascendit”.

™) Heri ere de nyere Naturforskere enige med vor For-

fatter, hvilket Erichsen ogsaa (S. 178) bemærker, i det han

anfbrer Linnée, og tillægger ellers, med Hensyn til denne

Afdeling af Texten
,
fblgende Slutningsanmærkning. „Om

disse Arter af Sælhunde anfbrer Torfæus (Grænl. p. 87 o.

s. v.) alene, deels disse, deels nogle nyere Fiskerberet-

ninger, men haver intet tjenligt til kunstmæssig at kjende

eller adskille dem. Samme gjelder om Debes (Fær. p.
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151), Egede (p. 55) og Anderson om Strat Davis §. 55.

Linnæus Syst. Nat. ed. 1758 T. I. p. 38 giver de egent-

lige europæiske Sælhunde ikkun det almindelige Navn Pho-

ca vitulina
,

hvoraf disses indbyrdes Forskjel ligesaalidet

kan bestemmes”. Jfr. ofr. Anmærkuing 67, betræflende de

nyere og mere instructive Værker, som vi have været saa

heldige at kunne benytte. Med Hensyn til de gamle Skan-

dinavers hertilhtirende Iagttagelser, er det ikke uinteressant

at bemærke, at Kongespeilet her i alt opregner 6 gron-

landske Sælhundearter (hvorhos Forfatteren dog tilstaaer at

der gives flere) samt at Fabricius (1780) kun kjendte li-

gesaa mange, hvoraf een endog er httist tvivlsom. Thiene-

mann beskriver just ligesaa mange islandske.

7

4

) Hverken Egede, Pontoppidan eller Fabricius nævne

dette Sodyrs Længde; Crantz (1. c. I, 165) angiver den

fra 8 til 9 Alen. Vi maae her, og ved samtlige de fore-

gaaende Maalangivelser for Hvale og Sæle, vel erindre, at

den gamle, norske og islandske Alen, efter hvad Paul

Vidalin i en særegen, men endnu ikke fuldstændig udgiven

Afhandling derom har viist, var ^ kortere end en Ham-
borger Alen, som i hans Tid (henved 1700) brugtes i Is-

land
;
dog er denne igjen noget kortere end en Dansk Alen

som nu (siden 1785) almindelig bruges der i Landet.

75
) Dette stemmer, baade med Hensyn til Hvalros og

Sælhunde, fuldkommen overeens med Thorlaks og Ketils

Islandske Kirkelov 1. c, S. 132, ligesom og med Biskop

Arne’s S. 198.

76
) Disse Tænder vare i Middelalderen meget kostbare,

og mange Kunstsager forarbeidedes da deraf, af hvilke en-

deel endnu haves i Museerne.
7,r

) Slige Reeb (eller Hvalrossens Hud overhoved) borte

og til den gamle Gronlandske Golonies bedste Handelsar-

tikler. De kaldtes i Almindelighed Svar&reipi og et heelt

Skibs Tougværk eller Takkelage af denne Art svarSreidi*

af svo/år, tyk Hud
,
især den af Hvalrossen. Jfr. JSgil-
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sons Ordforklaring til Fornmannct -Sogur XII, 442, un-

der svarålykkja , uvord

r

,
som endvidere forekommer i

en Vise fra det 10de Aarhundrede samme Værks II, 17;

Scripta hist. lslandorum, II, 16. Dog er det ellers vist at

man i den tidligere Middelalder ogsaa har brugt saadanne

lteeb af Oxehuder til Tougværk paaFartøier, ligesom selve

Fartoierne da tildeels beklædtes med Skind, efter Eskimoer-

nes Maade. Af Ordet svordr kommer vel det Danske

Svær (Fleskesvær). Det kan og bemærkes at det Slags

Tougværk endnu bruges i Lande, hvor man har Overflod

af Stude, især i Sydamerika, f. Ex. Egnene ved Plataflo-

den, om hvilke D. Pontoppidan siger: „Alt hvad hos os

gjøres af Hamp og kaldes Tougværk eller Reeb , er her

snoet af Huderemme” Reise til Sydamerika (1841) S. 109.

70
) Ved Bukke maa man vel her, ligesom i Danmark

og Tydskland, ikke alene antage den sædvanlige Betydning,

men ogsaa den af Vædre, og da mene vi at alskens Vare

af Bukkes
,

Geders og Faars Produkter (som Skind
,

Uld,

Talg o. s. v.), maa forstaaes ved dette Ord. Jfr. ofr.

S. 259.

n0
) Det fortjener vel at bemærkes her at intet Rens-

dyr var til i Island indtil Aaret 1771, da Regjeringen

(ligesom og paa ny 1776) besørgede endeel Par overførte

dertil fra Nordlandene i Norge. Disse indførte Rensdyr

søgte strax deres Næring i Fjeldegnene, i det Indre af Lan-

det, hvor de nu have formeret sig meget betydelig.

ao
) Vi have ovenfor (II, 637) lovet at meddele, i nærvæ-

rende Afdeling
, en nærmere Underretning om den store

Priis, som Middelalderens Fyrster satte paa de grønland-

ske Bjørne. Det ældste Exempel derpaa finde vi i Land-

namas 3die Bogs 3dic Capitel, samt Vatnsdæla (udgivet

af WerlaulT). Ingemund den Gamle var udvandret fra

Norge til Island. Efter sin Velynder, Kong Harald Haar-

fogers Raad
,
havde han besluttet sig dertil. Ingemund til-

enede sig, som første Nybygger, en betydelig Strækning
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af Islands Nordland; ved at undersøge dets Beskaffenhed,

fandt han i (eller paa) en Indso en hvid Hunbjørn med to

Unger (Himur,), hvorfor han kaldte Indsoen Hi'mavatn.

Han bemægtigede sig disse sjeldne Dyr, drog med dem

(omtrent Aar 880) til Norge, hvor ingen for havde seet

hvide Bjørne, og skjenkede Kongen dem. Til Gjengjeld

forærede Harald sin Ven et anseeligt Skib
,

fuldladet med

Ton\merlast. Der kan ikke være nogen Tvivl om, at Hun-

bjørnen var kommen paa Polarisen fra Grønland til Island,

ligesom andre Dyr af denne Art, som ikke have hjemme i

sidstmeldte Land, men kun imellem hændelsesviis komme
dertil paa den nysommeldte Maade. Saaledes bleve Grøn-

lands Dyr bekjendte og søgte i Norden, længe for end

Landet selv blev opdaget. I Harald Haarfagers Tid har

man vel antaget dem for islandske af Oprindelse. Henved

1054 har Præsten Isleif, som fra Island foretog en Reise

til det sydlige Europa, rimeligviis medbragt fra Island en

hvid Bjørn (hvitabjorn), som var kommen fra Grønland og

ansaaes for en stor Kostbarhed (er lcominn var af Green-

landi ok var hin mesta garsemt), hvilken han 1056 skjen-

kede Keiser Henrik, som til Gjengjeld bidrog til Isleifs An-

sættelse som Islands første Biskop. (See ellers Hungur-

vaka 1778 S. 14.). Omtrent 1064 betalte Kong Svend

Ulfsøn af Danmark en grønlandsk Hvidbjørn med et vel-

udrustet Handelsskib med fuld Ladning, foruden en betyde-

lig Pengesum og en kostbar Guldring (see ovenfor II,

636-37, jfr. 640-50). Blandt de Foræringer som den Grøn-

landske Høvding Einar Sokkesøn 1123 bragte den norske

Konge Sigurd Jorsalsfarer
,

var en Bjørn den største og

mest kjærkomne Sjeldenhed (see ofr. II, 6S4). Bjørnen

spillede saaledes en stor Rolle ved Islands og Grønlands

Bispestoles første Oprettelse. Om den Maade, hvorpaa

disse udenlands saa kostbare Dyr rimeligviis ere bievne

fangede og tæmmede i Grønland, see ovenfor II, 652. At

det i Island, i det 12te Aarhundrede, ingenlunde var usæd-
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yanligt at holde tamme Bjørne (som alle uden Tvivl vare

af grønlandsk Oprindelse og rimeligviis vare bestemte til

Salg i Udlandet) erfares af adskillige Steder i Landsloven

Grågås, skrevet omtrent 1120. Det bemærkes her kun i

denne Henseende, at det ikke alene var tilladt at holde og

tæmme eller fode hvide Bjorne, men al Beskadigelse af

slige Dyr var forbudt under svær Straf — hvorimod Loven

udtrykkelig forbod al Indforsel i Landet af Skovbjørne, lige-

saa vel som af Ulve og Bæve ( Vigslodi,
77de Gap.; Udg.

11, 121-122). I Aaret 1274 siges, i Annalerne, 22 Hvid-

bjørne at være bievne fangede i Island. — Efterat Udfør-

selen af levende Bjørne fra Island ophørte, ansaaes dog

Hvidbjørnens Skind for en saa stor Kostbarhed, at den for

saa vidt blev til et Regale, at Kong Frederik den 2den ved

en Forordning af 20de Marts 1563 forbeholdt sig eller sin

Lehnsmand Forkjøbsret til alle paa Island faldende Bjørne-

skind. Frederik den 3die paalagde og Lehnsmanden Hen-
rich Bjolke, den 30te Decbr. 1648, at alle Bjørnehuder, som
kunde bekommes der i Landet, skulde føres Kronen til

Indtægt i hans Regnskab. Endnu sidst i det 18de Aarhun-

drede bragdes de i Island fældede grønlandske Bjørnes Skind

til Landfogden, som betalte dem af Kongens Kasse.
81

) Jfr. ovenfor S. 260, 264. Marmoret adskilles der fra

Talg- eller Veegstenen. Hans Egede siger derimod: a I

Circumferencen af Colonien Gothaab, paa 64 og 65 Gr.,

findes megen Vei/csteen eller uægte Marmor af diverse

Gouleurer, blaa
, groune og rode , item gandske hvide og

hvide med sorte Spetter udi.” (Perlustr. S. 26-27). Crantz

fandt dog grovt Marmor af allehaande Farver (1. c. 1 Th.

S. 71). ^Marmor” er en technisk Benævnelse, som noppe

passer for Vegstenen eller nogen anden grønlandsk Steen-

art, efter vore Dages Talebrug.

° 2
) Herved forstaaes vel Falkejagten, som fra umindelige

Tider har været brugt i Norden. Hans Egede fandt i Grøn-

Gronlands historiske Mindesmærker, 3 Bind. (25)
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land Falke saavel graae, som hvidagtige og spraglede (1. c.

S. 35). Disse tre Arter beskrives systematisk af Fabricius

(Fauna Groenl. S. 55-59). Den hvide eller hvidagtige kaldes

af ham fa/co islandicus

,

endskjtfndt de anderledes farve-

de ogsaa haves paa Island. Fra Arilds Tid have (indtil

vore Dage) Falke (især de hvide) været i hdi Priis i Is-

land. 1280 erklærede Norges Konge de islandske (der an-

sees for de hedste) for et Regale, forsaavidt som Lovbogen

da tilstod ham den Ret at fange dem paa andres Jord.

Længe indbragde Falkefangsten Island mange Penge, da

Kongen af Danmark (især i det 17de og 18de Aarliundrede)

kjdhte Falkene af visse Jægere, der vare antagne til at

fange dem; de afrettedes til Jagt (især efter Fuglevildt

o. s. v.); de brugtes saaledes enten ved det danske Hof,

eller foræredes til fremmede Potentater. Nu er Falkejagten

ganske ophort i Island, formedelst Mangel paa Afsætning.

De islandske (og rimeligviis tillige de grhnlandske) Falke

kunde bruges til Jagten i 12 eller flere Aar, men de nor-

ske kun i 2, efter Horrebows Reretning (Efterretn. om Is-

land, S. 148). Den norske Forfatter maatte da ansee de

gronlandske Falke ufor store Kostbarheder”; jfr. ovf. S. 260.

83
3 Textens kennimenn kan ikke alene betyde Præster,

men ogsaa andre Geistlige, som Munke, o. s. v. Dog me-

nes her vel egentlig beskikkede Sognepræster.

84
) Her synes noget at være feilskrevet af Texten, som

haves rigtigere S. 332, Var. 7.

85
) Mærkeligt er det, hvis Middelalderens Nordmænd ikke

have kjendt Ordet nordrljos
,
som i Island bruges almin-

delig om Nordlys, og rimeligviis derfra har udbredt sig til

det gamle Grcinland. Det svenske Nordslen eller Norrsken

har dog den samme Betydning. Baade Nordlicht og Nord-

scliein bruges i tydske Skrifter. I Norge kaldes det almin-

deligst Værljos (Veirlys), ogsaa efter Pontoppidan o. fl.

Lysnm\ Lysningar
, Lyse

, Lottetskien (Luftskin) o. s. v.

;

samt efter Jessen Vcerbragd (af det gamle Gjerningsord
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bragda) eller Væirbrag (af det gamle braga), som begge

bruges om et svævende Skin
,

der meget vel passer til

Nordlysets Bevægelse (og tildeels forekomme hernedenfor).

— Dog bemærker Jessen
,

at Almuen paa sine Steder i •

Norges Fjeldegne kalder det Norrljos (I, 377, 388-89).

Forunderligt er det, at Helgelænderen synes at omtale Nord-

lyset som en for ham (og Sdnnen) fremmed eller ubekjendt

Gjenstand. Dette Phænomen liar da i hans Tid rimeligviis

været meget sjeldnere i Norge, end i den nyere, ligesom

Pontoppidan bemærkede 1752, at Nordlyset da var langt

sædvanligere og almindeligere end i Fædrenes Dage.

° 6
) Der gaves i Middelalderen mange bekjendté Forfat-

tere af dette Navn; her menes den lærdeste og mest be-

romte af dem, Spanieren lsidorus Hispalensis, som dOde i

Aaret 636.

0T
) Efter Ordet Hovedveie (Zonæ).

88
) Oversat efter samtlige gamle Haandskrifters Ord,

dog saaledes, at bollum gjengives ved Kredse istedenfor

Kloder eller Kugler

,

som vistnok vilde være meget van-

skeligt at forstaae, med mindre man antog at Forfatteren

ved Udtrykket jaråarhollum (Jordkloden) har sigtet til

Jorden, Maanen og Planeterne som saadanne, hvilket man

neppe kan ansee for sandsynligt. Derfor have og, som det

synes
,

saavel de nyere islandske Afskrivere som de ældre

Udgivere sogt at rette bollum som boil (eller belli, belti),

hvorved Udgavens Text er kommet til at lyde saaledes, at

Oversættelsen maalte blive uomringende Jordens hele Klo-

de.” Det er baade muligt og rimeligt at Forfatteren har

skrevet: umlcringåum bllmn jaråarboll (eller belli), men

vi vove ikke at indrykke det i vor Text mod alle hervæ-

rende Membraners bestemte Udtryk.

89
) Mulig ogsaa: gjennemtrænge

;
Originalens algdngsi

forekommer neppe ellers i nu bekjendt Skrift eller Tale.

Nærmest kunde det vel oversættes: allevegne overgaaende

eller grasserende.

(25*)



388 GEOGR APIIISKE OPTEGNELSER.

90
) Det er og muligt at ltringla hos vor Forfatter kan

betyde Klode, hvilket Udtryk de ældre Oversættere her og

paa fløre Steder liave foretrukket.

91
) Her synes Talen tydelig at være om Amerika og

Grønland, samt et Sund, hvorigjennem det store Ocean fra

Nordvest mentes at falde ind i det nu saakaldte Lancaster

Sund eller Strat Davis. See ellers III, 224, 227; Antiqvit.

Americ. S. 296 ;
Lex. Mytholog. vet. Bor. S. 122.

92
) Originalens Udtryk i Fleertallet, hvilket Kongespeilets

Udgivere have udtrykt ved asmukke Solskin”, antyder vist-

nok en temmelig hyppig eller ikke meget sjelden Indtræflen

af sligt Veir der i Landet.

93
) uend ondt”, maa her underforstaaes. Den ældre

Oversættelse liar, at Landet umestendeels kan kaldes veir-

godt” — men her har Udgaven det vigtige Tillæg: um
hdsumars skeid, uved Høisommers Tider.” Dette findes

aldeles ikke i noget af de af os benyttede Manuscripter.

— Dette Tillæg er rimeligviis sildigere tilføiet ved en Af-

skriver i Island, som har anseet det for rigtigt og nødven-

digt. Den oprindelige Mening har dog mulig gjeldt baade

Sommer og Vinter, thi vi have hort Folk, som længe have

været i Grønland, fortælle, at Veirct der tit var stille og

behageligt, med reen og klar Luft, samt at Kulden der for-

holdsmæssig var mindre følelig
,
end her i Landet. Besyn-

derlig nok begynder Hans Egedes Beskrivelse over Luftens

Beskaffenhed der med disse Ord: uGrønland er et væirgot

Land” ganske i Overeensstemmelse med Kongespeilet (hvil-

ket han dog ikke synes at have kjendt)
,

ligesaavel som

det følgende
: U1 Disco-Bugten paa 6S Gr. er der den hele

Sommer næsten alletider got Væir og klar Solskin.” Og-

saa beretter han
: uat man i Grønland har Exempel paa,

at man der i en lieel Fjerdingaar har havt deyligt varmt

Solskin hver Dag uden at der faldt en llegndraabe. Om
Vinteren falder der ikke saa megen Snee som i Norge.”

Grønlands Perlustr. S. 28-29; jfr. Crantz 1. c. I, 60-61.

I
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94
) Vel rettere: hvor Jorden om Sommeren pleier at

to op.

95
) uDet hele Land er oppe til Fjelds med lis overdæk-

ket, som aldrig optoer, saa intet af Landet er bart uden

ved Sokanten og inde i Fjordene, hvor fornemmelig er

smukt gront.” H. Egede, 1. c. S. 24.

<J6
) Jfr. ovenfor, Indledningen S. 269-70, 276. I Nidaros

og i Bergen gaves der vel, i Forfatterens Tid, den bedste

Ledighed til at tale med erfarne Gronlandsfarere eller an-

dre, som længe havde opholdt sig i Gronland.

v"1
) Endeel af disse Meninger, af hvilke nogle, om ikke

alle, synes at tilhore nordiske Iagttagere i Middeladeren,

anfores i det folgende og kunne i det Hele ikke siges at

være urimeligere end andre, som ere fremsatte af forskjel-

lige Videnskabsmænd
,

ligetil det 19de Aarhundrede. Den

i Texten folgende Beskrivelse over Nordlyset er ligesaa

mærkelig som rigtig; den blev allerede oversat af Peder

Clausson i hans Norges Beskrivelse (omtrent 1570) ;
der-

af uddrog Peyrere 1646 hans Efterretninger om Nordlyset

(Relation du Groenlande Ch. 2), og han blev senere ud-

skrevet af mange nyere Forfattere. - Ligeledes oversattes

denne Ivongespeilets Beretning i tvende Afhandlinger om

Nordlyset i den ældste Samling af det danske Videnskabers

Selskabs Skrifter af Nordmændeno J. F. Ramus (1ste og 3die

Deel) og Gerhard SchOning (i Sde Deel)
;

et Uddrag deraf

meddeeltes paa Tydsk af C. U. D. Eggers i hans Beschrei-

bung von Island, lr Th. 17S6, (hvori en meget indholds-

rig Undersogelse om Nordlyset og den det angaaende Lite-

ratur findes S. 247-349). Hans Indledningsord dertil (S. 302)

tillade vi os her at meddele: uDass aucli die nordlichen

Gegenden einen gegriindeten Anspruch haben, diesc Scheine

nacli sich benannt zu twissen, sieht man daraus, dass sie

hier sehon in den Zeiten des grauen Alterlhums hanlig be-

merkt und besser beschrieben wurden, als man es von die-

sen sogenannten barbarischen Zeiten jemals hatte erwarten
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durfen. Die Beschreibung nåmlich, welche uns der Verfasser

des alten Kdnigsspiegels davon am Ende des 12ten Jahr-

hunderts liinterlassen hat, ist nicht nur an sicli schon und
wirklich edel, sondern sie ist auch um deswillen doppelt

merkwurdig, weil sie einen Beweis ablegt, dass man an

den aussersten Grenzen Norwegens iibcr Naturwirkungen

ziemlicb vernunftig zu einer Zeit daclite, wo, -svie wir oben

(S. 250) gesehen liaben
,

der grbsste Theil Europens in

der grossten Unwissenlieit in Ansehung dieser Gegenstiinde

versenkt war”.

90
) Kan og oversættes ved Næmorke (i Næ eller ved

Maaneskiftet). Hans Egede beretter og, at Nordlyset i Gron-

land sees hyppigst og klarest ved Nymaane (Perliistr. S. 30).
0i)

) Eggert Olafsen beskriver saaledes adskillige Nordlys,

som viste sig i Island a) den 25de October 1756: Nord-

lyset gik i store Straaler, som flammende Pyramider, ned

til Horizonten, paa alle Kanter, dog med den stærkeste Lys-

ning omvexlendc
,
nu i O nu i V. 5) 1757, 7de Februar

stod Himmelen overalt, fra SO til SV ligesom i Baal og

Brand, lige op til Zenith, med en hoi purpurrod Farve,

hvorimod Resten af Himmelen var jevnt besat med op-

sfaaende, jevnt lysende Flammer. Senere flbi Nordlyset i

en Hast til den nordlige Horizont, hvor det spillede med
ulige dannede, meget lysende Ildstotter. (Reise g. Island,

II, 908-909).

i°°) Originalens sker er vistnok (jfr. S. 344 Var. 5, 6)

det samme som det Islandske skjdr (i Fleertallet skjair')
, et

Vindue af ældgammel Indretning
,
som endnu bruges i den

islandske og norske Almues Huse; det beskrives ndiest af

Olafsen, 1. c. I, 53. I Norge kaldes et saadant Vindue

Skjaa eller Sjaa; der lægges det over Liuren (Isl. Ijori)

Øverst paa Honningen (i de saakaldte Rdgstuer). Pontopp.

N. Naturh. II, 403, Hallagers norske Ordbog S. 101.
,()I

) Her menes vel den Art eller Afændring, som og af

nyere Naturforskere kaldes usorte Nordlys”. Vist er det
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ellers, at Nordlyset ofte, enten heelt eller tildeels, bedæk-

kes med tykke og mørke Skyer, der let kunne have givet

Anledning til denne Skildring; see f. Ex. Jessens Norges B.

S. 436. Dog maa det bemærkes, at Pater Kell i Finmar-

ken iagttog et Phænomen
,

der saae ud som Røg og led-

sagede Nordlysets Flammer, Eggers S.2S0; Præsten Barhow

fandt, i de norske Nordlande, at selve Nordlyset undertiden

lignede mørk Røg, og dette bekræftes af liere Iagttagere,

Jessen S. 393-94.

102
) Jfr. ovenfor Anm. 99.

i° 3
) Hertil bemærker Eggers, 1. c. 305: uMit dieser

Meinung sclieint selbst die electrische Erklarung eine ent-

fernte Yerwandtschaft zu haben, da man anfieng, den Sitz

des Feuers anderswo zu suchen, weil man durcli Erfahrun-

gen iiberzeugt ward, dass es niclit 11111 die Erdkugel seyn

konnte. Auch sdieint Halleys Gedanke von einer leuch-

tenden Materie, welché den Raum zwischen dem iiusseren

und inneren Magnet erfullte, hiemit eine Aehnlichkeit zu

haben.” Jfr. Jessen 1. c. S. 451.

104
) uDies stimmt gewissermaassen mit dem Hauptbe-

grif tiberein, der bei Mairans Theorie zum Grunde liegt,

nur dass er ihn weiter durdidachte und ganz anders ent-

Avickelte. (Jessen S. 4G2. Fester om Nordlyset, 1781, § 16,

41)”. Eggers S. 305.

105) Ogsaa dette stemmer besynderlig nok med adskil-

lige nyere Naturforskeres Meninger, da f. Ex. Burman, Spid-

berg, Probesius o. fl. ansaae Nordlysene kun for Solstraaler,

der rellecteredes fra de i den ovre Luft svævende lis- og

Snee-Partikler. Barhow udledte det ligefrem fra de grøn-

landske Isbjerges og Polarhavets Isstrækningers og de med

Atmosphæren der blandede srnaae Ispartiklers lysende Dele

;

ogsaa Pater Helis Theorie nærmer sig den her yttrede Tan-

ke. See Eggers 1. c. 266-67, 279 o. f.
,
305.

I0G
) Her menes uden Tvivl vor beboede Jord med dens

seilbare Have.
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1<)7
) Dette noget usædvanlige danske Ord, ogsaa udtalt

Klage (hvilket den ældre danske Oversætter har brugt),

samt Klag
, er det gamle (endnu islandske) klaki (Svensk

1dal;é)

;

det Norske Klak
,
betegner overhoved Frost i Jor-

den. See Vid. Selsk. danske Ordbog, III, 136-137.
1 °°) Det er vist, at Island endnu lider meget formedelst

Gronlands Naboskab, om ikke ligefrem paa den her be-

skrevne Maade
,
saa dog ved de uhyre Ismasser, som næ-

sten aarlig drive dertil fra Gronlands Kyster eller Polar-

havet, og som vistnok i forskjellige Henseender yttre en

meget skadelig Indflydelse paa Islands Klima og Vegetation.

Dette havde vor Forfatters Fader selv anerkjendt i Sam-

X. ET BRUDSTYKKE AF GAMLE
HISTORISK - GEOGRAPHISKE
OPTEGNELSER.

Under Nr. le£ i 4to i den Arnæmagnæanske Samling for-

vares et Par Pergamentsblade, som tildeels angaae Dan-

marks ældste Historie, og derfor cre udgivne i Fornmanna-

Sogur XI, 402-416, ligesom tidligere i Langebeks S. R. D.

II, 25-37
;
de synes at være skrevne i det 14de Aarhundrede

og at være, som P. E» Muller kalder dem (Sagabibl. III, 115-

Eirekr ranbr fjorvaldsson . . . fann Grænland

at tilvisan Ondotts kraku, ok til bess at menn væri

fusari til J>ar at byggja
,

gaf hann hat nafn land-

inu, sem siban hefir haldizt, at f>at skyldi lieita Græn-

land. Hans son var Leifr hinn hepni; var hann

f>vi sva kallabr, at hann barg skipshofn i mibju liafi.

Liggja hessi lond, Island ok Grænland vestust, sva

at menn viti, at bygb se, i hessum hribjungi heims.



GEOGRAPHISKE OPTEGNELSER. 393

talon mod hans Son angaaende Island (Udgavens S. 142);

disse korte Yttringer hore egentlig herhen, hvorfor vi ikke

have indrykket dem her som noget særskilt Uddrag, men

meddele dem nu efter Codex E. — Det er heller ikke

usandsynligt, at hine Isstrækningers Omdriven ud af Isha-

vet, til sydligere Farvande, kan indvirke skadelig paa fjer-

nere Landes Himmelegn, som f. Ex. i dette Aar, 1841,

da store Ismasser dreve langt sydpaa i det Atlantiske Ocean,

hvor Heden vel tilsidst har opl(jst dem til Dunster, der

rimeligviis har bidraget til den stærke og langvarige Regn,

som nu (mest med vestlige Vinde) næsten har oversvom-

mct en stor Deel al Europa.

11G) et Stykke af en Excerptbog af forskjellige islandske

Skrifter. Efter Beretningen om Christendommens Indførelse

i Danmark samt om Islands Beliggenhed og de saakaldte

Dapers Ophold der paa Landet, følger den bekjendte ældste

Kursforskrift til Gronland (see ovenfor 111,209-211), hvor-

med Noticen i Rimbeglas 3 P. 2 G. § 1 næsten bogstavelig

stemmer overeens. Derpaa følge Uddrag af Beretningerne

om Naddodds, Gårdars og Flokes Reiser til det da ellers

i Norden ubekjendte Island, som knyttes til den følgende

korte Notice om Gronland.

Erik Rod 1 Thorvaldsson . . . fandt Gronland efter
••

Ondotl Krakas2
Anviisning, og for at Folk skulde

blive villigere til at bebygge det, gav han Landet

det Navn, hvilket det siden har beholdt, at det nem-

lig skulde hedde Gronland. Hans Son var Leif

den Heldige; han blev kaldt saaledes, fordi han

reddede et Skibs Mandskab midt paa Havet3
. Disse

Lande, Island og* Gronland, ligge vestligst, af dem
som man veed ere beboede, i denne Trediedeel af

Verden.



394 GEOGRAPHISKE OPTEGNELSER.

ANMÆRKNINGER.
O Eriks Tilnavn udtrykkes her paa en fra den sædvan-

lige Form noget afvigende Maade. Efter at Floke er nævnt

som den der gav Island dets nuværende Navn, tillægges:

uEirekr rauBr J>orvaldsson
,

])eir voru landnåmsmenn fyri

sunnan”, som er saaledes at forstaae, at Floke og Erik, til

forskjellig Tid, vare Landnamsmænd paa Sonderlandet.
2
) Skal være: Gunnbjdrns, Ulf Kraka’s Sons.

3
) Jfr. ovenfor I, 222-25, 3S6-89

;
II, 224-26, 232-33.

XI. ADAM AF BREMEN OM GRON-
LAND.

Denne lærde Geistlige blev opdraget i Bremen, hvor ban

i sin Tid var Matricularius, Kannik og Magister eller Rector

ved Domkirkens Skoler. Hans Videbegjerlighed drev barn

til at foretage en Reise til Danmark, hvor han blev vel

modtagen af Kong Svend Ulfson (eller Estridsen)
,
som yn-

dede Lærdom og selv vidste god Besked om Nordens Be-

skaffenhed og Historie, hvorom ban meddeelte vor Adam
gode Efterretninger, som blandt andet have bidraget til den

velfortjente Anseelse, hvori hans Skrifter (fuldendte benved

1075) endnu staae, især som een af den nordiske Kirkehi-

stories vigtigste Kilder. De kunne vel siges at være tven-

de, som dog mest paa forskjellige Maader findes forenede

til eet, nemlig hans Historia ecclesiastica, og Descriptio re-

gionum vel insularum aquilonis, i Almindelighed (efter Lin-

denbrogs Udgave) kaldet Liber de situ Daniæ et reliqua-

rum, quæ trans Daniam sunt, regionum natura. Disse Skrif-

ters fuldstændige Literatur med Hensyn til Codices, Udgaver,*

Oversættelser m. m. findes noiagtig udviklet i Asmussens

Gommentatio de fontibus Adami Bremensis, Kiliæ 1834, 4to,

pag. 3-7
;

jfr. Suhms Historie af Danmark IV, 487-490 og

Rafns Antiquitates Americanæ S. 335-37. Vi bemærke her;



GKOGRAPHISKE OPTEGNELSER. 895

at Anders Sørensen Vedel var den første, som udgav Kirke-

historien med de gamle Scholier (dog uden hint for os især

vigtige Tillæg) 1579, efter en Pergaments-Codex, som fand-

tes i Soro Kloster, men senere blev indlemmet i Kjoben-

liavns Universitets-Bibliothek, hvor den opbrændte 1728, —
og at Statholder Heinrich Rantzau til Bredenberg (eller

Breitenburg)
,
som eiede en anden ypperlig Codex, hvori

ogsaa Skriftet de situ Daniæ fandtes, forst foranstaltede

det Heles Udgave ved Hamborgeren Erpold Lindenbrog 1595

i hans Samling af Scriptores septentrionales (siden optrykt

1609, 1630 og 1706), efter hvilken sidste, foranstaltet af

J. A. Fabricius, vi her meddele Texten. Fra Vedels og

Lindenbrogs Hovedudgaver nedstamme alle de sildigere Edi-

tioner og Oversættelser (hvilke det her bliver overflødigt

at opregne)
,
saa at den Rantzauske Codex, saavidt vi vide,

hidtil maa ansees for den eneste udgivne af Adams geo-

grapliiske Verk, endskjøndt Friederich Lindenbrog (Erpolds

Søn) har samlet nogle Varianter dertil af en Codex, som

tilhørte Hamborgs Stadsbibliothek, udgivne af Staphorst i

hans Hist. ecclesiast. Hamburgensis diplomatica Tom. I, Vol.

1, 1723, — og Arne Magnussen ligeledes har optegnet an-

dre fra et i hans Tid vort Universitet tilhørende godt Haand-

skrift, udgivne af Lachmann i hans Dissertatio critico-litera-

ria de Cod. Bibi. academ. Hafniensis membranaceo, Kiel 1746,

lto. Dog er det i vore Dage blevet bekjendt, at en yp-

perlig Codex af begge Adams Værker haves i det Keiserlige

Hofbibliothek i Wien, hvor den er bleven besørget afskre-

ven og confereret ved Pertz, til Brug for en ny og fuld-

stændig Udgave af Adams Skrifter i det af ham udgivne

store Verk: Monumenta Germaniæ antiquæ historica. Af

den Wienske Codex haves allerede en Prøve, som Facsi-

mile i Rafns Antiqvitt. Åmeric.
,

ligesom og, i selve Tex-

ten, en Udskrift af det hele Sted, som angaaer Vinland.

Vi føie Varianter til vor Text af den (ovenmeldte)

Hamborgske og den (forhen) Kjøbenhavnske Codex efter
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Friedr. Lindenbrogs og Arne Magnussens ovenmeldte af

Staphorst og Lachmann udgivne Optegnelser, ligesom og,

forsaavidt Vinland angaaer, af den Wienske Codex efter det

i den Henseende paaberaabte Værk.

I det herværende store Kongelige Bibliothek haves en

god Pergaments-Codex af Adami Bremensis Historia eccle-

siastica, forhen tilhorende Bicliey i Hamborg og senere Con-

ferenzraad Sevel; men den sidste Halvdeel af Déscriptio

aquilonis findes der nu desværre ikke. Suhm skrev om
den 1790 (1. c. IV, 490): a I den fattes det vigtige Skrift:

de situ Daniæ.” Det er formodentlig af denne Kilde, at As-

mussen bemærker det samme om den (1. c. S. 4): uCaret

libello isto de situ Daniæ.” Erichsen anforte .dog allerede

1786 (i hans Udsigt over den gamle Manuscriptsarnling i

i det store Kongelige Bibliothek S. 87) Haandskriftets Titel

saaledes: uAdami Bremensis Historia Hammaburgensis cum
scholiis nonnullis, subjuncto Libello ejusdem de situ Daniæ

et regnorum septentrionalium
,

in fine mutilo.” Asmussen

synes at paastaae, at denne Codex er den samme som den

Rantzauske, der blev udgivet af E. Lindenbrog. Han siger
•f

nemlig om denne (I. c. p. 4) : uidem, singulari fato Hafuiæ,

nunc asservatur.” Suhm siger kun (1. c.) at den formodent-

lig var den samme som Rantzau i sin Tid havde eiet.

Den maatte da være kommet i hans Eie efter Borgemester

Eberhard Moller i Hamborg, som dodc 1588. Ved at

eftersee selve Haandskriftet have vi fundet at det virkelig

indeholder den forste Halvdeel af sidstnævnte Skrift, som

afbrydes, ved det at de sidste Blade ere bortkomne, med

disse Ord i det 22de (229) Capitel: episcopos interesse

A. E DESCRIPTIONE REGIONUM VEL INSU-

LARUM AQVILONIS.
a) Cap. X-XI (CCX VII -XVIII).

Occidentalis oceanus ille videtur, quem Romani

Britannicum scribunt, cuius latitudo immciisa, lom-
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non renuunt. Det fortjener og at bemærkes, at Lange-

beck (som antog den for at være i det mindste fra det 13de

Aarhundrede) har samlet mange i denne Codex forekom-

mende Varianter og optegnet dem som Marginalier til Ud-

gaven af 1708, i det Exemplar af denne, der nu tilhorer

Kjdbenhavns Universitets-Bibliothek. Imidlertid horer denne

Codex dog sikkerlig til den samme Hoved-Recension som

den Rantzauske.

De gamle Scholier eller Anmærkninger ere tildeels

samtidige med Adam selv; andre ere derimod oiensynlig

nyere. Commentatorerne ere uenige om deres Forfattere,

da nogle mene at han selv har skrevet dem (hvilket dog

sikkerlig ikke kan gjelde om dem alle), andre derimod ikke.

Suhm mener endog (ikke urimelig) at de skyldes forskjel-

lige Hænder.

Forst meddele vi her de os især vedkommende Steder

af Adams geographiske Værk. Da han i sin Beskrivelse

over Island har berettet, at dets Beboere fulgte samme

Skikke og Levnetsmaade som Gronlænderne, at begge Fol-

keslag paa een Gang antoge Christendommen og anbefaledes

til den samme Biskops Omsorg m. m., bliver det nodven-

digt her at forudskikke hans korte Beskrivelse over Is-

land og dets Indvaanere. Af hans Kirkehistorie meddele

vi og de Steder, som i een eller anden Maade vedkomme

Gronland.

De af os vedtegnede Varianter mærke vi saaledes: F

\

de af Fabricius meddelte afvigende Læsemaader; Sev . den

Sevelske Codex, som nu haves her i det store Kongelige

Bibliothek
; Hafru den tabte Kjobenhavnske

;
Hamb. den

tabte Hamborgske; Vindeb. den Wienske.

A. AF BESKRIVELSEN OVER NORDENS LAN-

DE OG OER.
a) 10de (217-218) Cap.

Det store Vesterhav synes at være det samme som

det, der i Romernes Skrifter nævnes det Britanniske,
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bilis et periculosa, ab occasa complectitur Britan-

niam, quæ nunc Anglia dicitur; a meridie Fresos 1

tangit cum ea parte Saxoniar, quæ nostræ dioe-

cesi
3

perlinet Hammaburgensi4
;

a solis ortu håbet

Danos 5 ostium 6que Baltici maris et Nordmannos qui

ultra Daniam consistunt; ab aquilone vero idem

oceanus insulas præterlabitnr Orchadas, deinde in-

finitis orbem terræ spaciis ambit, sinistrorsum ha-

bens Hiberniam 7

,
Scotorum patriam, quæ nunc Ir-

land dicitur, dextrorsum vero scopulos Nordmanniæ

ulterius autem insulas Island et Gronland: ibi ter-

minatur Oceanus, qui dicitur caligans. Quod autem

[dicit eundem sinum 8 longitudinis incompertæ, [hoc

nuper9 apparuit in solertia fortissimorum virorum,

Ganund 10 Wolff11

,
satrapæ Danorum sive Haroldi,

Regis Nordmannorum, qui magno viæ labore, mul-

toque sociorum periculo, quantitatem hujus maris

perscrutantes, anticipiti demum jacturå ventorum ac

piratarum fracti victique redierunt.

b

)

Cap. XXXV (CCXLII).

Post Nordmanniam
,
quæ est ultima aquilo-

nis provincia nihil liabitationis humanæ, nisi ter-

ribilem visu et infinitum oceanum, qui totum mun-

dum amplectitur, invenies. Is håbet ex adverso

Nordmanniæ insulas multas non ignobiles, quæ
nunc fere omnes Nordmannorum ditioni subjacent,

i) Frisos, Hamb. 2) Saxonum, samme. 3) decst
,

urigt,
y
S.

4) ln hoc occano Insula cst niodlca Helligland, de qua supra dlctura

cst; i delte Hav er en maadelig (stor) 0 , kaldet Heiligland,

som ovenfor er sagt
%
Hamb. 5) Dcnos, llamb. g) hostlum, Sevel.

r) Hybeinlam, Scv, ») fra [ dicitur Idera sinus, samme Bugt kul-
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hvis umaalelige, forfærdelige og farlige Vidde mod
Vesten omfatter Britannien, nu kaldet England; mod
Sonden berorer det Friserne, tilligemed den Deel

af Saxland, som horer til vort Hamborgske Stift;

mod Osten har det de Danske, Mundingen af det

baltiske Hav 1 og Nordmannerne, som boe længere

borte end i Danmark. Mod Norden flvder det forbi
V

Orkenoerne, og omgiver derfra Jordens Kreds i

uendelig Udstrækning, havende til venstre Hiber-

nien, Skotternes Fædreland, som nu kaldes Irland,

men mod lioire Nordmanniens Skjærgaard2
. Endnu

længer borte ligge Oerne Island og Gronland, og
der ender det Hav, som kaldes det morke3

. Hvad
han

(
Einhard

*)
siger om denne Havbugt’, at dens

Længde var ubekjendt, er nylig blevet stadfæstet ved
de meget tapre Mænds, Ganund Wolfs, de Danskes
Jarls

6

,
og Nordmannernes Konge Haraids Bestræ-

belser, i det de med megen Besværlighed paa Rei-

sen og stor Fare for deres Staldbrodre have under-

søgt dette Havs Storrelse, men ere dog bievne nød-

sagede til at vende tilbage, formedelst Stormenes

Voldsomhed og Sorovernes Anfald7
.

b) 35tc (242) Capitel.

Paa hin Side af Nordmannien, Nordens yderste

Land, finder man intet Spor til menneskelig Be-

boelse, men kun det af Udseende frygtelige og
uendelige Storhav, som omgiver den hele Verden.

I det ligge, lige overfor Nordmannien, mange ikke

uberomteOer, som nu næsten alle ere Nordmannernes

(tes, Uamb. 9) udel. Ilamb

;

hoc quondam, dette (viiste sig
) for

nogen Tid siden
,
Uamb. 10) Ganur, Ilamb. n) Wolf, Sevel
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ideoque a nobis non sunt prætereundæ. Quarum
primæ 1 sunt Orcliades insulæ

c) Cap. XXXVI (CCXLIII).

Insula Thyle, quæ per infinitum a cæteris se-

creta longe2
sita est in Oceano, vix, ut inquiunt,

nota liabetur. De qua tam a Romanis3
scriptori-

bus quam a Barbaris multa referuntur digna præ-

dicari. Ultima, inquiunt, omnium Thyle, in qua

æstivo solstitio, sole cancri signum transeunte, nox

nulla, brumali solstitio proinde4
nul lus dies. Hoc

quidam senis mensibus fieri arbitrantur. Item Beda

scribit- in Britannia æstate lucidas nodes baud

5

du-

bie repromittere0

,
ut si

7
in solstitio continui dies

liabeant8
senis mensibus, noctesque e diverso ad

brumam sole remoto. Quod fieri in insula Thyle

Picteas
9

Massiliensis scribit, sex dierum navigationc

in Septentrione 10
a Britannia distante 102. Hæc ita-

que Thyle nunc Island appcllatur , . a glacie, quæ
oceanum astringit. De qua etiam hoc memorabile

ferunt, quod eadem glades ita nigra et arida vi-

deatur, propter antiquitatem
,

ut incensa ardeat103.

Est autem insula permaxima11
ita ut populos intra

se multos contineat, qui solo pecorum foetu vivunt,

i) proxuifiæ, de nærmeste , Ilufn. 2) in medio, midt i ( Storha-

vet), Ilamb. 3) Normannis
,
normanniske eller norske , Hafn.

4) perinde, Ilamb. 3) hane, Uamb. 0) declarans, Hafn, 7) udel.

Hafn., Ilamb. e) haheantur, (rigtigere)
Ilamb. 9) Pylheas,

(rigtigere) Ilamb., Hafn. 10) scptentilonem
, (

rigtigere
)

Ilamb.

11) permixta
, Ilamb .

102) Schol.) Egrcdientihus a prornontorio Danorum Alahurg nar-

rant iter esse XXX dicnnn usque in Island, minus autem si venturu

liabeant secundum.
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Rige undergivne, hvilke vi ikke maa forbigaae, da

de alle hore til Hamborg Stift. De forste ere de

Orcadiske Oer

c) 36tc (243) Cap.

Oen Thyle, som ligger for sig selv i Ocea-

net, uendelig langt fra de andre, er, som man siger,

neppe bekjendt. Saavel de romerske Forfattere,

som Barbarerne fortælle meget om den, som er

værdt at bemærke. De sige at Thyle er den aller-

yderste O, hvor der i Sommersolhverv, naar Solen

gaaer gjennem Krebsens Tegn, er ingen Nat, men
om Vinteren derimod, ved Vintersolhverv, ingen

Dag. Dette varer efter deres Mening sex Maane-

der. Ogsaa Beda skriver, at de lyse Sommernætter

i Britannien uden Tvivl medfore Beviis derfor, at

ligesom man da ved Sommersolhvervstid har be-

standig Dag i 6 Maaneder, maae Nætterne ved Vin-

tersolhverv blive ligesaa lange9
. Picteas10 af Mas-

silien skriver, at dette skeer paa Oen Thyle, som
ligger 6 Dages Reise norden for Britannien102

,
og det

er dette Thyle, som nu kaldes Island11
,
af den Is,

som der omspænder Oceanet. Den Mærkværdighed
fortælle de derom

,
at denne Is synes at være saa

sort og tor, at den, formedelst dens Ælde, brænder,

naar man sætter Ild paa den12
. Denne O er overmaa-

de stor, saa at den indbefatter mange Folk 13
,
der nære

io2 Schol.) aNaar man drager fra de Danskes Forbjerg Ala-

burg
(
fordum Ålaborg, nu Aalborg) varer Ilcisen til Island 30

Dage; dog kortere, nuur Vinden er god.' 7

otn vore Dages hlandsfareres Scilads.

Gron Iands historiske Mindesmærker. 3 Bind.

Dette kan og gjeldc

(26)
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eorumque veliere teguntur. Nullæ ibi fruges, mi-

nima lignorum copia, propterea in subterraneis ha-

bitant speluncis, tecto communi [et victu
1

el strato
2

gaudentes cum pecoribus suis. Itaque in simplici-

tate sanctam vitam peragentes, cum nihil amplius

quærant quam natura concedit, læti dicere cum
apostolo possunt : liabentes victum et vestitum

,
bis

contenti simus. Nam et montes suos liabent pro

oppidis et fontes pro deliciis. Beata, inquam, gens,

cujus paupertati nemo invidet, et in hoc beatissi-

ma
,
quod nunc ornnes induerint christianitatem.

Multa insignia in moribus eorum, præcipue cliari-

tas, ex qua procedit, ut inter eos omnia commu-

nia
3

,
tam advenis, quam indigenis

4
. Episcopum

suum5
liabent pro Rege, ad cujus6 nutum respicit

onmis populus; quicquid ex Deo, ex scripturis, ex

consvetudine aliarum gentium, ille constituit, hoc

pro lege liabent104.

7 [De quibus noster Metropoli-

tanus immensas Deo gratias retulit, quod suo tem-

pore convertebantur, licet ante susceptam fidem

naturali quadam lege non adeo discordarent a no-

stra religione. Itaque petentibus illis ordinavit quen-

dam sanctissimum virum8
Islepli. Qui ab eadem

regione missus ad pontificem, aliquandiu apud eum

i) udel. Hamb. 2
) stato

,
urigt . , tlamb. 3 ) slnt

,
till. Hafn.

4 ) her indrykke Ilamb, og Hafn. Scliolien 104 (jjfr. *5.400 L. 22) i

Texten. b) udel. Ilamb

.

c) illius, Hamb. r) Her till. Hamb. Schol.

103: Civitas eorum maxima Scadholt. Juxta Island est occanus ^lacia-

tus et fervens et caligans
;

deres storste Bye er Shalholt. Ved Is-

land er Havet fuldt af Is, knagende eller dunkelt (taaget); see

ellers Anm. 12 $ jjr. ofr. S. 400, Var. b) ad eorum partes no-

mine, till. Hafn.
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sig af Fædrift og bedække sig med Faareskind 14
.

Der voxer ingen Frugt15 og der haves kun saare

lidet af Tommer16

,
hvorfor Indbyggerne maae boe

i underjordiske Huler17
,
samt have fælles Tag, Næ-

ring og Leie med deres Kvæg18
. De fore saaledes

et helligt Liv i Enfoldighed, da de ikke stræbe efter

mere end det, som Naturen giver; de kunne sige

glade med Apostelen: uNaar vi have Klæder og

Fode, saa lader os være tilfredse dermed!” thi deres

Bjerge tjene dem isteden for Byer og Kilderne for

Forlystelser. Jeg anseer det Folk for lykkeligt, hvis

Fattigdom ingen misunder, og dog for lyksaligst der-

ved, at det nu overalt har antaget Christendommen.

Blandt deres mange fortrinlige Sæder udmærker sig

deres kjærlige Sind, hvoraf det kommer at alt hos

dem er tilfælles saavel for de Fremmede som de

Indfodte 19
. De ansee Landets Biskop som deres

Konge, og hele Folket retter sig efter hans Vink.

Alt hvad han anordner efter Guds Indskydelse, Skrif-

ten eller andre Folks Vedtægter, holde de for Lov 20
.

Vor Erkebiskop takkede Gud i hoieste Maade der-

for, at de bleve omvendte i hans Tid21

,
endskjtindt

de, forend de antoge Troen, i det de fulgte en vis

naturlig Lov, ikke afvege betydelig fra vor Reli-

gion22
. Ogsaa beskikkede han, efter deres Begjering,

den udmærket fromme Mand Isleif til Biskop for

dem. Han blev fra dette Land sendt lil Erkebiskop-

104 Schol.) Aputl illos non cst Rex, nisi tantum lex, et pcccare ncfas,

aut pretium niori. Pen sidstmeldte Phrasc tilhorer Horats.

(26*)
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retentus est cum ingenti prorsus honore, discens

interea quibus noviter conversos ad Christum popu-

los salubriter posset informare. Per quem transmi-

sit Arcliiepiscopus suos apices populo Islanorum et

Gronlandorum, venerabiliter eorum salutans eccle-

sias, pollicens ei propediem se venturum usque ad

illos, ut gaudio similiter pleno fruantur. In quibus

verbis egregia, quam habuit in legatione sua, vo-

luntas pontificis laudari debet, quoniam et aposto-

lum discimus ad prædicandum verbum Dei velle

in Hispaniam proficisci, quod implere non potuit1
.

Hæc2 de Island et de3
ultima Thyle veraciter com-

peri, fabulosa præteriens.

d) Gap. XXXVII (CCXLIV).

Sunt autem piures aliæ in Oceano insulæ, qua-

ruin non minima est Gronland, profundius in Oceano

sita, contra montes Svediæ vel Ripbea juga. Ad
quam insulam4 a litore Nordmannorum ferunt vela

pandi, quinque aut septem
r>

diebus, quemadmo-

dum ad Island. Homines ibi a salo cærulei, unde

et regio illa nornen accepit, qui similem Islanis vi-

tam agunt, excepto quod crudeliores sunt, raptu-

que piratico remigantibus6
infesti. [Ad eos etiam ser-

mo est nuper Christianitatem pervolasse 7
.

Cap. XXXIX (GCXLVI).

Præterea8 unam adhuc insulam9
[recitavit, a mul-

1) fra [
udcl. Hamb. 2) pauco, till. Hamb. 3) udel, llamb.

4) fortem (forte?), Hamb. 5) sex, Hamb. o) navlgantibus, Ilafn .

7) fra [
udel. Hamb. e) aiunt

,
till. Hamb. 9) regionem, Egn

,

Land, Vindeb.; dog senere forandret til insulam.
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pen, som holdt ham hos sig i nogen Tid med store

Æresbevisninger, og lærte ham imidlertid de Mid-

ler, ved hvilke han med Held kunde undervise de

Folk, som nylig vare omvendte til Cliristus. Med

ham sendte Erkebiskoppen sine Breve til det Is-

landske og Gronlandske Folk med hæderlige Hil-

sener til deres Kirker, og lovede at han snart vilde

besoge dem, for at de ret hjertelig kunde glæde

sig med hinanden23
. I disse Ord maa man rose

den ypperlige Iver, som Erkebiskoppen havde for

sin Sendelse, ligesom vi og see, at Apostelen agtede

at reise til Spanien for at forkynde Guds Ord, hvil-

ket Forsæt han dog ikke kunde udfore. Dette har

jeg sandfærdigen erfaret om Island og det yderste

Tliyle, men forbigaaer det fabelagtige.

d) 37te (244) Cap.

Der ere ellers mange andre Oer i det store Hav,

af hvilke Gronland ikke er den mindste; den lig-

ger dybere ud i Havet, ligefor de Svenske eller

Riplieiske Bjerge24
. Til denne O siges der at man

kan seile fra Nordmannernes Strandbred i 5 til 7

Dage, ligesom til Island
25

. Menneskene blive der,

af det salte Hav, blaagronne, hvoraf dette Land og

har faaet sit Navn26
. De leve paa samme Maade

som Islænderne, undtagen at de ere grusommere

og forurolige de Sofarende med roveriske Anfald 27
.

Efter hvad man siger skal ogsaa Christendommen

nylig være udbredt til dem28
.

c) 39tc (246) Cap.

Desuden ommeldte han et Land, der af mange
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tis
1 repertam in illo

2 oceano, quæ dicitar Winland3
,

eo quod ibi vites sponte nascuntur vinum optimum

ferentes
4
. Nam et fruges ibi non seminatas abun-

dare5 non fabulosa opinione sed certa [Danorum

comperimus relatione6
. Post quam7 insulam terra

nulla invenitur habitabilis in illo oceano, sed omnia

quæ ultra sunt glacie intolerabili ac caligine im-

inensa plena sunt. [Cujus rei Marcianus ita memi-

nit: Ultra Thyle, inquiens, navigare8 unius diei mare

concretum est. Tentavit lioc nuper9
experientissi-

mus Nordmannorum princeps Haroldus10

,
qui lati-

tudinem septentrionalis 11 oceani perscrutatus navibus

tandem caligantibus ante ora deficientis mundi fini-

bus, immane12 abyssi baratrum retroactis vestigiis
13

vix salvus evasit
14

.

/) Cap. XL-XLI (CCXLVIt-XLVIII).

Item retulil nobis beatæ memoriæ Pontifex Adal-

bertus, in diebus antecessoris sui quosdam nobiles

de Fresia viros, causa pervagandi maris, in boream

vela tetendisse, eo quod ab incolis ejus populi di-

citur ab ostio Wirrabæ 15
fluminis, directo cursu in

aquilonem nullam terram occurrere, præter [illud

mare quod Libersee dicitur
16

. Cujus rei novitate per-

vestiganda, conjurati sodales a litore Fresonum læ-

to celeumate17 sunt progressi. Deinde relinquentes

Daniam, inde18 Britanniam, pervenerunt ad Orcha-

i) fra [
udel. Ilamb. 2) eo, Vind

.

3) Id est terra vlnl, det er

:

Vinens Land , till. Hafn. 4) gcrcntcs, Ha/n. 5) habundare, Vind.

6) fra [ comperimus relatione Danorum, Vind. 7) ait, till. Ilamb.

e) navigationc, Hafn Hamb. o) udel. Ilamb. 10) Haraldus, Ilamb.

11) septentrionålem, Ilamb. 12) inane, Hamb. 13) penc, till. Hafn.
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var opdaget i dette Hav og som kaldes Viinland,

fordi Viinranker, som bære en meget god Viin, voxe

der af sig selv
29

;
og at der desuden voxer Korn i

Overflodighed, uden at saaes30
,
derom have vi faaet

Kundskab, ikke ved fabelagtig Formodning, men

ved paalidelig Underretning af Danske31
. Hinsides

denne O findes i dette Hav intet beboeligt Land32
,

men alt hvad der er længere borte er fuldt af utaa-

lelig lis og umaadeligt Morke, hvilket Marcianus

ommelder, i det han siger: Naar man seiler een Dag

hinsides Thyle, er Havet tilfrossent. Dette forsogte

nylig Nordmændenes meget erfarne Fyrste Harald,

som med sine Skibe undersogte Nordha vels Bredde,

men neppe undkom i Behold fra Afgrundens uhyre

Svælg, ved at vende tilbage, da den forsvindende

Verdens yderste Grændser formorkedes for hans Oine33
,

/) 40-4 ldc (247-48) Capitd.

Ligeledes fortalte Erkebiskop Adalbert, af salig

Ihukommelse, os, at i hans Formands Tid nogle

ypperlige Mænd af Frisland foretoge et Sotog for

at befare Havet mod Norden, fordi nogle af det

Folk foregave, at man ikke kunde finde noget Land

i lige Retning nordpaa fra Weserflodens Udlob, og

overhoved intet uden det Hav som kaldes Leversoen34
.

For at udforske denne Synderlighed, gik de for-

bundne Staldbrodre til Soes fra Frisernes Kyst med

glade Raab35
. I det de derefter tilbagelagde Danmark

paa een Side, Britannien paa den anden, kom de til

u) fra [
udcl. Vindeh, is) Viseræ, Hafn. ig) fra [ infmimm

occanum
,
det uendelige Storhav

,
llamb. ir) celainnate, urigtig ,

Hamb . iø) in, urigt
. , llamb.
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das. Quibus a læva dimissis, cum Nordmanniam in

dextris haberent, longo tractu 1

glacialem Island col-

legerunt. A quo loco mare sulcantes in ultimum

septentrionis axem, postquam retro se omnes, de

quibus supra dictum est, insulas viderunt, omni-

potenti Deo et [sancto confessori Willehado~ suam
commendantes audaciam et viam

,
subito collapsi

sunt in illam tenebrosam rigentis oceani caliginem,

quæ vix oculis penetrari valeret. — Et ecce insta-

bilis oceani euripus, ad initia quædam fontis sui

arcana recurrens, infelices nautas jam3
desperalos,

immo de morte sola cogitantes, vebementissimo im-

petu traxil ad cbaos. [Hane dieunt esse voraginem

abyssi4 illud profundum
,

in quo 5
faina est omnis6

inaris recursus, qui decrescere videntur, absorberi

et denuo removi7

,
quod fluctuatio [dici solet

8
. Tune

illis solam Dei misericordiam implorantibus, ut ani-

mas eorum susciperet
,
impetus ille recurrentis9 pe-

lagi quasdam sociorum naves abripuit, cæteras au-

temremovens [ex cursu longo 10 ab alteris post terga

retulit. Ita illi ab instanti periculo, quod oculis

viderant, opportuno Dei auxilio liberati toto nisu

remorum fluctus adjuvarunt.

At11 jam periculum caliginis evadentes et pro-

vinciam frigoris, ad quandam insulam altissimis in

circuitu scopulis ritu oppidi munitam, insperate ap-

0 trajcctu, Uamb. 2) fra [ sanetls ipsius, og* hans Hellige,

Ilamb. 3) non
,
ikke, urigt. , Hamb. 4)fra [udel. Hamb. 5) quod,

IJaJ'n.y ut, till. Hamb. e) ingred! ct egredi, Hafn. r) revomi,
Hajn. e) Jra [ crcsccna, Hamb. 0) recurrens, Hamb. 10) fra [
cxcursio longe, Hamb. 11) ct, Hamb.
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Orkenoerne; disse lode de blive bag ved sig til

venstre Haand, men havde Norge paa den hoire,

indtil de, efter lang Fart, kom til det isdækkede

Island. Derfra ploiede de Havet mod Nordens yder-

ste Pol, efter at de havde seet alle de Oer, om
hvilke vi have talt, bag ved sig, anbefalende Gud
og den hellige Bekjender Willehad36 deres Dristig-

hed og Veie, omgaves de pludselig af det stivnende

Havs morke Taage, som neppe kan gjennemtræn-

ges med Oinene. Snart trak Storhavets ustadige

Svælg, i det det lob tilbage til dets Kilders skjulte

Ophav, de ulykkelige, da fortvivlende og kun paa

Doden tænkende Sofarende med det heftigste An-

fald til Chaos; dette siger man er hint dybe Afgrun-

dens Svælg, hvoraf Rygtet foregiver at alle Havets

Stromme, som synes at aftage, opsluges, men til-

bagetrænges atter, hvilket man pleier at kalde (Ha-

vets) Flod. I det de paakaldte alene Guds Miskund-

hed om at modtage deres Sjæle, bortrev det tilba-

gelobende Havs Voldsomhed nogle af Staldbrodre-

nes Skibe, men drev de (ivrige tilbage fra deres

lange Lob og kastede dem bag ved de andre. Da
de saaledes vare frelste fra den overhængende Fare,

som de havde seet for Oinene, ved Guds betimelige

Hjælp, understottede de Bolgerne ved at roe af

alle Kræfter37
.

Da de nu vare slupne fra den morke Taages

Farer og Kuldens Rige, kom de uventet til en O,

der, ligesom en Stad, var befæstet rundt omkring
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pulerunt. Quam1 visendorum gratia Jocorum ag-

gressi
2 repererunt homines in antris subterraneis

meridiano tempore latitantes, præ3 quorum foribus

infinita jacebat copia vasorum aureorum et ejus-

modi metallorum, quæ rara mortalibus et preciosa

putantur. Itaque sumpta parte gazarum, quam sub-

levare poterant, læti remiges festine remeant ad

mare, cum subito retro se venientes contemplati

sunt homines miræ altitudinis, quos nostri Cyclopes

appellant, quos antecedebant canes magnitudinem

solitam excedentes4
. Quorum incursu unus de so-

ciis eorum 5 captus est et in momento coram eis

laniatus, reliqui vero suscepti ad naves evaserunt6
,

gigantibus, ul ferebant, pone7
in altum vociferando

sequentibus. Tali fortuna comitati Fresones [Bre-

mam perveniunt8

,
[ubi Alebrando Pontifici ex ordine

cuncta narrantes, pio Cliristo et confessori ejus

Willehado reversionis et salutis suæ liostias immo-

larunt9
.

B. EX HISTORIA ECCLESIÆ HAMMABURGENSIS.
«) Lib. III. CaP . XII (CXXVIII).

Quæ autem foris pro legatione gentium acta

sint, consequens sermo breviter declarabit. Metro-

politanus (Adalbertus) ergo statim ut ingressus est

episcopatum, ad Reges aquilonis pro amicitia lega-

tos misit. Epistolas quoque coinmonitorias per

omnem sparsit Daniam, sive Nordmanniam et Sve-

0 hue, Ilamb. 2) egressi, Humb. 3) pro, Ilamb. 4) corurn qua-

drupedum, disse Jirefoddcdc Dyrs
,

till. Ilamb. 5) udel. Ilamb.

o) periculum, till. Ilamb. r) pene, Ilamb. e) fra [ repalnaverunt,

kom tilbage til Fædrelandet
,

Ilamb. 9) fra [ ex auxilio divino,

med Guds Hjelp, Hamb.
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med meget hoie Klipper33
. For at see disse Egne,

gik de i Land og fandt der ved Middagstid Men-

nesker, som skjulte sig i underjordiske Huler. Foran

deres Dore laa en uendelig Mængde af Guldkar,

og saadanne Malme, som de Dodelige ansee for

sjeldne og kostbare. Da de havde taget saa meget

af disse Skatte, som de kunde bære, ilte de glade

Sofolk tilbage til Havet
;
men da saae de pludselig

at de forfulgtes af Mennesker af en vidunderlig

Hoide, hvilke vore Folk kalde Cycloper, og at Hun-

de, som i Storrelse overgik de sædvanlige, lob foran

dem39
. Ved disses Anfald indhentedes een af de So-

farendes Staldbrodre, som i Oieblikket blev revet

ihjel i de andres Paasyn, men de ovrige undkom

til deres Skibe; dog forfulgte, som de sagde, Jæt-

terne dem med Skraal lige ud i Soen. Ledsagede

af sligt Held kom Friserne til Bremen, hvor de

fortalte Erkebiskop Alebrand det Hele udforlig, samt

offrede til den fromme Christus og hans Bekjender

Willeliad for deres Frelse og Tilbagekomst40
.

B. AF DEN HAMBORGSKE KIRKES HISTORIE.

a) 3die Bogs 12tc (128) Capitel.

Hvad der udenlands er blevet gjort for de he-

denske Folks Omvendelse, vil den folgende Beret-

ning kortelig forklare. Saasnart nemlig som Erke-

biskoppen (Adalbert) havde tiltraadt sit Embede41

,

sendte ban Gesandter til Nordens Konger, for at

erhverve deres Venskab. Han sendte ogsaa Paa-

nrindelsesbreve til alle Steder i Danmark, Norge og

/
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diam et usque in fines terne, exliortans Episcopos

et Presbyteros, in illis partibus degentes, ut eccle-

sias Domini nostri Jesu Christi fideliter custodirent,

atque ad conversionem paganorum intrepidi acce-

derent.

b) Lib. III Cap. XXYI (CXLII).

Dominus Adalbertus Metropolitanus . . . cum
terrenis gravatus negotiis ad spiritualia mox lang-

vescere cogeretur, in sola gentium legatione per-

mansit integer ofiicii et sine querela, et talis, qua-

lem et tempora et mores liominum mallent habere:

ita affabilis, ita largus, ita hospitalis, ita jucundus,

ita cupidus divinæ pariter ac humanæ gloria?
,

ut

parvula Brema, ex illius virtute instar Romæ divul-

gata, ab* omnibus terrarum partibus devote petere-

tur, maxime ab aquilonaribus populis. Inter quos

1

Islani, Gronlani et Orchadum legati venerunt, peten-

tes, ut eis prædicatores dirigeret, quod et fecit. In

diebus illis Wall" Danorum Episcopus, migravit e

seculo. Cujus dioecesim Rex Svein in quatuor di-

stribuens episcopatus, præsentante suam auctorita-

tem Metropolitano, singulos suis inthronizavit epi-

scopos. [Quo etiam tempore Pontifex noster in Swi-

giam et Norvegiam 3
et insulas maris ad messem

dominicam operarios misit. De quorum ordinatione

singulorum abundantius in fine dicetur.

c) Lib. IV Cap. XLII (CCII).

Archiepiscopus itaque in legatione sua talis erat,

*
------

- —

i) cxtrcmi , till. Sev . , F. 2) Wal, Sev. , udcl. af nogle, F.

3) fra [ Tune pontifex in Svediam et Norvagiam, andre, F. -
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Sverrig, ja lige til Jordens Grændser42
,
hvorved han

opfordrede de Biskopper og Præster, som opholdt

sig i de Lande, til at vogte vor Herres Jesu Christi

Kirke med Troskab, og til at skride, uden Frygt,

til Hedningernes Omvendelse.

b) 3die Bogs 26de (142) Capitcl.

Herr Erkebiskop Adalhert ... selv naar han,

overvældet af verdslige Forretninger, ellers nodtes

til at udfore de geistlige med mindre Eftertryk, ved-

blev dog at fremme Hedningernes Omvendelse med
ufortroden Embedsiver, og uden Klage, paa den

Maade, som bedst passede til Tiderne og Folkenes

Sæder. Han viste sig saa omgjængelig, saa gav-

mild, saa gjæstfri, saa behagelig, saa begjerlig efter

Guds Ære og at vinde Menneskenes Berommelse,

at det lille Bremen, ved hans Dyder, blev ligesaa

beromt som Rom, og besogtes med Andagt fra alle

Verdens Dele, især af de nordiske Folk. Blandt disse

befandt sig Gesandter fra Island, Gronland og Or-

kenoerne med den Bon, at ban vilde sende Prædi-

kere til dem, hvilket ban ogsaa gjorde43
. I de Dage

forlod Wall4
*, de Danskes Biskop, det Timelige. Hans

Stift inddeelte Kong Svend i 4 Bispedommer, hvor-

til Erkebiskoppen bemyndigede ham, og beskikkede

en Biskop for ethvert af dem. Ved den selvsamme

Tid. sendte vor Erkebiskop Arbeidere for Herrens

Host til Sverrig, Norge og Havets Oer45
. Hvorledes

enhver af dem blev ordineret, vil berettes udforli-

gen her nedenfor46
.

c) 4dc Bogs 42dc (102) Capitcl.

Erkebiskoppen viste sig saaledes ved hans Mis-
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qualem et tempora et mores mallent habere, ita

affabilis, ita munificus, ita hospitalis
1
ut parvula Bre-

ma ex illius magnitudine instar Romæ divulgata, ab

omnibus terrarum partibus peteretur2

,
maxime a

Septentrionalibus populis. Inter quos extremi ve-

nerant Islani, Gronlani, Gotborumque et Orcbadum

legati, petentes, ut illuc prædicatores dirigeret, quod

et statim fecit. Nam et in Daniam, Svediam et

Nordwegiam et in insulas maris ordinavit multos

Episcopos; de quibus et ipse gaudens dicere sole-

bat: Messis quidem multa, operarii autem pauci;

rogate ergo dominum messis ut miltat operarios in

messem suam. Quorum speciosa multitudine tan-

dem exhilaratur Pontifex, primus omnium statuit in

Dania synodum celebrare, cum sufFraganeis suis,

quoniam et temporis opportunitatem liabuit et re-

gnum illud suflicientibus abundaret episcopis, et

quoniam multa corrigi necesse fuerat in novella

plantatione, sicut hoc quod episcopi benedictionem

véndunt et quod populi decimas dåre nolunt, et

quod in gula et mulieribus enormiter omnes exce-

dunt. Ad quæ omnia Romani Pontificis3
fultus

auctoritate Regisque Danorum promptissimum spe-

rans auxilium, magnificum prorsus, ut semper sole-

bat, concilium fieri yoluit omnium aquilonarium

episcoporum. Soli diutius expectabantur transmarini.

Ea re bactenus synodus remorata est.

i) erga omnes horoincs, mod alle Mennesker
,

till, Sev.y F. 2) Ca-

tcrvallm, i Flokkeviis (i store Ilobc) ,
t. F. s) Papæ, F.

r
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sions Bestyrelse, som Tiderne og Sæderne krævede

det. Han var saa omgjængelig, saa gavmild, saa

gjæstfri, at det lille Bremen, ved hans Storhed, blev

ligesaa beromt som Rom, og besogtes fra alle Jor-

dens Kanter, især af de nordiske Folk. Saaledes

kom de fjerneste Islændere og Grønlændere, samt

Gotliers og Orkenoboeres Gesandter, for at begjere,

at ban vilde sende Prædikere til dem, hvilket ban

og strax gjorde
;

tlii for Danmark, Sverrig og Nor-

ge, samt for Havets Oer beskikkede ban mange

Biskopper, om hvilke han selv pleiede i sin Glæde

at sige: Hosten er stor, men Arbeiderne kun faa;

beder derfor Hostens Herre at ban sender Arbeidere

til sin Host. Ved disses anseelige Mængde blev

Erkebiskoppen saa opmuntret, at ban foresatte sig

at blive den forste, som holdt en hoitidelig Svno-

dalforsamling i Danmark, med de barn underord-

nede Biskopper, i det han fandt Tiden beleilig for

sig dertil, og Riget var overflødig forsynet med
dygtige Biskopper, ligesom og meget trængte til

Rettelse i den nye Plantning, saasom det, at Bi-

skopperne solgte deres Velsignelse, men Folkene
vilde ikke yde Tiende, ligesom disse og, i Fylderi

og Løsagtighed, langt overgik alle andre. I Hensyn til

alt dette haabede ban, understottet af den Romerske

Paves Bemyndigelse, den beredvilligste Hjelp af de

Danskes Konge og agtede derfor at bolde et (som han

stedse pleiede) prægtigt Kirkemode af de nordiske Bi-

skopper
;
blot de oversoiske47 ventedes i lang Tid, og

af denne Aarsag er Kirkemodet hidindtil blevet udsat.
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ANMÆRKNINGER.
*) Egentligst ved

i4
Beltehavet”, ellers kaldet Ostersøen.

2
) Kunde og oversættes: Norges Fjelde.

3
) Eller: det dunkle, taagefulde.

*) Einhard eller Eginhard, Carl den Stores berømte Svi-

gersøn og Secretair.

5
) Dette Sted er noget dunkelt, enten ved Forfatterens

Skjødesløshed eller nyere Afskriveres Feil. Talen synes
••

nemlig her at være om Ostersøen, men er det dog snarere

om Nordhavet.
,

G
) Ganund JVolf er uden Tvivl fordreiet af Gallizu-Ulfr,

thi saaledes kaldtes undertiden Ulf Jarl i Danmark, af et

eller liere berømte Vikingstog, som han havde gjort til

Gallicien, altsaa over en meget stor Deel af det heromhand-

lede ellers saakaldte Atlantiske Hav eller den spanske Sø;

see Knytlinga Sagas 75de Cap. (Fornm. S. IX, 302). Saxo

kalder ham (1. c. p. 596) Ulf Gallitianus, uden at omtale

Oprindelsen til dette Tilnavn.

*) Jevnfør herefter Uddraget af 39te (*246) Capitel, hvor

Nordhavet øiensynlig menes. Om dette Søtog af Harald

Haardraade have vi ellers ingen Efterretninger i Sagaerne.

Vi vide at denne Konge sendte Skibe til Island; lian kan

da have sendt andre til Grønland, og en saadan Expedition

være blevet gjort til Haralds* eget Tog.

°) Nu kaldede Orhiey's (fordum Orkneijjar ) paa nyere
••

Dansk Orkenøerne. Vi udelade her Forfatterens Beskrivelse

derover og bemærke kun den Synderlighed, at Adam an-

fører den Beretning af andre, at man paa en Dag (et Døgn)

kunde seile fra Trondhjem
( Trondemnis) til Orkenøerne,

og derfra igjen
c<

i lige Frastand’ 7

til Skotland eller England.

9
) Den berømte brittiske Forfatter Munken Beda, kaldet

Venerabilis (den Ærværdige), levede fra 673 til 735. De

her tilsigtede Steder lindes i hans Skrift ude rerum natura”

S. 9 og ude temporum ratione” S. 129. Jfr. Anm. 10.

10
) Rettere Pytheas, som foretog en Opdagelsesrejse i

i
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Norden fra Marseille henved 320—330 for Chr. See især

om ham Werlaufls Bidrag til den nordiske Ravhandels Hi-

storie (; det Kgl. danske Vid. Selskabs hist. og philosoph.

Afhandl. V, 240-259) samt Thue’s Undersogelse om Pytheas

fra Marseille, i Tidsskriftet Nor, 1ste Hefte, Christiania 1841.
1 *) Vi ville ikke her opregne de næsten utallige Forfat-

tere, som have fremsat forskjellige Gisninger om Thy]es

eller Thules Beliggenhed efter Grækeres, Romeres o. Fl.

Beretninger, da vor Adams Mening her er klar og bestemt.

Den hyldedes ligeledes af Islands Sagaskrivere, som og

citere Beda; see f. Ex. Landnamas Indledning samt Forn-

manna Sogur I, 233 ;
XI, 409-410.

12
) Denne Fabel er mulig opkommen af misforstaaede

Beretninger om vulkaniske Ildsudbrud i det med Is belagte

Hav, hvor Isen selv syntes at staae i lys Lue. Jfr. ovenfor

I, 143-44; II, 657, 660-61, 663. Af lignende Oprindelse

er vel den Beretning, som Cod. Hamb. tilfoier (vor Var.

lo) og hvilken Suhm har optaget i sin Oversættelse: uVed#

Island er Oceanet fuldt af Is, kaagende og dunkelt1
’ (af

R6g eller Taage). Suhm oversætter fervens (S. 402, Var. 7)

ved ^skinnende” og tilfoier denne da ikke usandsynlige Be-

mærkning: uMaaskee dette er tildeels gjort af Nordlyset”;

Miesegaes gjengiver derimod det samme Ord ved Uunruhig”.

I extens Beretning blev ellers meget længe anseet for tro-

værdig, ja selv i det 16de og 17de Aarhundrede optaget i

fremmede Beskrivelser over Island.

13
) Egentligst efter Ordet: Folkeslag. Det bliver da uvist

om 4 orfatteren herved har meent Beboere af forskjellige

Provindser (Landsfjerdinger eller Thinglaug) eller hans Be-

retning er opstaaet af det Sagn, at Islands Indbyggere ned-

stammede fra mange forskjellige Folk (som Nordmænd,

Svenske, Danske, Skotter, Irlændere o. s. v.).

14
) Eller Uld, da vellus baade kan betyde Faarets Skind

og Uld.

Gronlnmls historiske Mindesmærker, 3 Bind. (^7)
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15
) Om Træfrugter eller Korn, eller begge Dele samlede

menes her, er vel uvist. Nogen Kornavl havde Landet i

Forfatterens Tid, men betydelig var den neppe og mislyk-

kedes formodentlig tit.

16
) Skoven bestod da vel, ligesom nu, kun af Birketræer,

der dog da vistnok faldt storre og i storre Mængde end

nuomstunder.

1

7

) Saaledes kalder Forfatteren vel den islandske Almues

Jordhuse. Det har aldrig været almindelig Skik i Island at

boe i Huler.
i

18
) Ogsaa dette er en synderlig Overdrivelse, da Udhu-

sene (eller Staldene) i Almindelighed i Island ere ganske

skilte fra Vaaningshusene.

19
) Stor Gjæstfrihed har vel fra Arildstid hersket i Is-

land, men disse Udtryk ere dog sikkerlig for stærke.

20
) Islands Biskop Isleif ansaaes vistnok paa den Tid

Adam antages at have skrevet (omtrent 1073-75) som den

fornemste Mand i Landet, men han havde dog ingenlunde

en saa stor Magt eller Indflydelse, som den her beskrevne.

Af Hungurvåka vide vi, at Biskop Isleif modte megen

Modstand
,
med Hensyn til hans Anordningers Efterlevelse

m. m. Han dode Aar 1080. Det ovenfor af Adam anforte

kunde derimod næsten bogstavelig passe paa hans Son og

Efterfølger (fra 1081) Biskop Gissur; thi om ham bruger

Hungurvaka disse Udtryk: uvar rétt at segja, at hann var

bæfci konungr og biskup yfir landinu, me&an hann liføi”, d. e.

Man kunde i Sandhed sige at han var baade Konge og Biskop

over Landet, medens han levede (Cap. 5, S. 44; jfr. Kristni-

Saga Kap. 12, S. 110); han udvirkede med Lethed Tienders

lovmæssige Indførelse i Island
;

i de ileste andre nordiske

Lande kostede den, som bekjendt, lang Tid og Moie, samt

tildeels Blodsudgydelse og indbyrdes Feider. Han dOde 1118.
21

) Suhm bemærker herved, at Christendommen allerede

blev indfbrt i Island i Aaret 1000. Dette er vel rigtigt

hvad dens forste lovmæssige Indførelse angaaer i Almindelig-

j
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hed, men meget Hedenskab blev dog tilladt.- Aar 1016

indfortes vel en norsk Kirkeret, hvorved de hedenske Mis-

brug skulde afskaffes, men mange af dem vedvarede dog,

da alt Overopsyn fra Kirkens Side manglede, lige til den

forste Biskops Embedstid, og han kunde ikke engang ved

sin Myndighed afskalle dem overalt. (See Hungurvaka 5

Cap. S. 16-19). Dog var dette ingenlunde at undres over,

da lignende Levninger af Hedenskabet paa den selvsamme

Tid ikke vare udryddede i Norge, Danmark, ja endog ikke

i selve Bispedømmet Bremen.
22

) Med Hensyn til den af Nordens bedre Hedninger

vedtagne og tildeels i Guddommens Navn forkyndte Sæde-

lære, er dette vel for en stor Deel beviist i Finn Magnu-

sens Eddalære 4de Deel, S. 1-203, tildeels med Hensyn til

det foranførte Sted af Adam fra Bremen.
23

) Efter de islandske Sagaer var den herommeldte Isleif

en Son af Høvdingen Gissur den Hvide, en af Christen-

dommens forste og virksomste Forkyndere i Island
,

ogsaa

dets forste Biskop. Han blev i Aaret 1054 valgt dertil af

Landets samtlige Beboere, og Valget blev 1056 bekræftet

af Paven, som befalede Erkebiskop Adalbert at vie ham
paa Pindsedag og dernæst at udruste ham med alt for en

Biskop fornødent, hvilket Erkebiskoppen ogsaa efterkom;

(Kristni-Saga, Gap. 12, S. 106, Hungurvaka, Cap. 2, S. 14-17).

Om Biskop Isleifs Mission til Grønlænderne melde de der-

imod intet; men vi liave og kun saare faa Efterretninger

om denne mærkelige Prælats Embedsførelse. Om Erkebi-

skop Adalberts længe nærede Forsæt at bereise de nordi-

ske Riger, samt endog at drage til Orkenøerne og Island,

for at fremme Christendommens Rodfæstelse og Udbredelse,

handler vor Adam temmelig udførlig i Kirkehistoriens 4de

Bog 41de Gap., hvor det berettes at Reisen blev opgivet

paa Grund af Kong Svend Ulfsøns Bemærkning, at det var

bedre at omvende de barbariske (hedenske eller halvlieden-

(37*)
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ske) Folk ved Mænd som talte deres eget Sprog
,
samt

ndie kjendte deres Sæder og Skikke (o. s. v.). Messenius

beretter at Islændernes Udsendinge til Bremen dnskede en

Biskop, som kunde deres Tungemaal (Scond. illustr. 1, 86).

24
) Dette kan kun gjelde om Grdnlands lange ostligere

Kyststrækning.

25
) Dette er biensynlig urigtigt; mulig er da Meningen

den, at man kan, paa en lige lang Tid, seile fra Island til

Gronland, som fra Norge til Island.

26
) Dette horer uden Tvivl til Fremmedes Gisninger.

Den rette Aarsag er af forskjellige Nordboere fortalt her

ovenfor I, 178, 204, 362. De fra Norge og Island ned-

stammende Gronlændere havde sikkerlig den samme Hud-

farve som deres Stamfædre; derimod ere de nuværende

Gronlændere, af ublandet eskimoisk Herkomst, meget mor-

kere
,

af en næsten brunagtig Hudfarve. Crantz beskriver

Ansigtets Farve som brun, men Kroppens ellers som mor-

kegraa; dog udleder han dette fra deres Levnetsmaade.

Skulde vor Adam da have faaet nogen Efterretning af So-
• •

farende) om Eskimoer paa Grdnlands Ostkyst? jfr. Anm. 24.

2>I
) Om Sbrbvere i Grbnland i det Ilte Aarhundrede,

see ovenfor II, 130-137, 215.

20
) Jfr. ovenfor III, 74-75, 77. Gronland blev allerede,

af Navnet, omvendt til Christendommen ved det Ilte Aar-

hundredes Begyndelse; see ovenf. I, 208, 230, 232, 386,

398; II, 222-236.

29
) Dette berettes og af Sagaerne; see ovf. I, 222,386,

samt ltafns Antiquitates Americanæ, S. 35-37, 118, med de

dertil foiede nyere Oplysninger.

30
) Ligeledes ganske overeensstemmende med de old-

nordiske Beretninger paa de nysanforte Steder, med tilho-

rende Anmærkninger.
3 *) Rimeligviis deriblandt af de Danskes Konge Svend

Ulfson, hvem Adam ellers ofte paaberaaber sig som den

paalideligste Hjemmelsmand.
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32
) Man seer lettelig at vor Forfatter lier giver Viinland

en altfor lang Udstrækning mod Norden
;

dog er det vel

muligt at man fordum (især i Danmark) har givet samtlige

da bekjendte beboelige Lande i Amerika Fællesnavnet Viin-

land
,

ligesom man i sildigere Tider har kaldet og tildeels

endnu kalder Nederlandene Holland, hele Storbritannien

England o. s. v. Man veed ellers nu
,

at Amerikas vilde

Viinranker forhen have været vidt udbredte og voxe endnu

temmelig hoit imod Nord.

33
) Her menes vistnok Harald den Haardraade (samtidig

med Forfatteren) eller nogen af hans Udsendinge. Jfr. oven-

for III, 388-99. Suhm mener (1. c. S. 541) at denne Mal-

strdm er den bekjendte, som ligger ved Mosko i Norges

Nordlande. Efter Adams locale Beskrivelse, jevnfcirt med

tiere foregaaende og nedenfor folgende Steder, kan dette

dog neppe være rigtigt. Snarere maa man her tænke paa

GrOnlands Hav- eller Is-Svælg og de fordum saakaldte Haf-
gerdingar

;

see ovenfor III, 314.

34
) Vi betænke os ikke paa denne Oversættelsesmaade,

med Hensyn til de ældgamle, længe i Omlob værende, Be-

retninger om Farvandene ved Thule, der lignede en Hav-

lunge. Det er vistnok, at naar Stien i nordlige Egne, f. Ex.

ved Island, begynder at fryse til, synes den forst ligesom

at storkne, og ligner derfor en leveragtig Blanding, hvori

man dog med Moie kan roe sig frem
;

deraf mene vi da

og at hin Nordhavets Benævnelse i Middelalderen er nær-

mest udsprungen. Mærkeligt er det ellers, at Scldozer (i

lians Anmærkninger til Schonings Afhandl, om Gr. og Rom.

Kundskab om de nordiske Lande) anforer den Efterretning

af Bougainville, at Norges Indbyggere kaldte Ishavet Lever-

soen . Allgem. Weltgesch. NXXI, 14.

35
) Suhm har, af Uagtsomhed

,
oversat Celeusma ved:

et Skib, i det han har taget feil af visse lignende i Middel-

alderen brugelige barbarisk-latinske Benævnelser for Skibe.
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Ordet hentyder især paa de blandt Sofolkene endnu bruge-

lige Skrig i det de lette Anker o. s. v.

36
) Willehad, en af Christendommens ældste og ivrigste

Forkyndere blandt Nordfriserne, blev Bremens tørste Erke-

biskop og optoges, efter Doden, i de Helliges Tal.

3T
) Jfr. ovenfor 111,40(1-407. Nordboernes ældste Myther

antoge et uhyre Svælg, ved Navn Gimwngagap, der ud-

gjorde det ældste Chaos, hvilket siden tildeels blev udfyldt

med vor Verden, hvilken en Deel af det dog meentes at

omgive, og paa en Maade at bryde ind i den fra Nordvest

med et saadant Svælg, som det her beskrevne, der og an-

saaes for Oceanets Kilde. Senere antog man det for et

Slags Indlob eller Sund, der gik fra det vestlige Ocean ind

i Baflinsbugten, som den sildigere kaldtes. Jfr. ovenfor 111,

340-41, 3S8, samt Eddalæren og dens Opr. 1, 4, 21-22;

11, 123-124, 141.

38
) Det er os naturligviis umuligt at kunne bestemme

••

denne Oes Beliggenhed efter saa ubestemte Beretninger.

Den synes at have været et Tilholdssted for Sorovere,' som

her havde opdynget de rovede Skatte, og boede i Huler

eller saakaldte Jordhuse; jfr. ovenfor 11, 66
,
1S7-88. Med

Hensyn til de gamle Nordboers mythiske Forestillinger have

dog de frisiske Sofarende i Roverne troet at see lysskye

Dverge, samt Thurser eller Jætter, der bevogtede uhyre

Skatte. Fra denne Synspunkt har jeg, Finn Magnusen, om-

handlet dette Sted: uEddalæren og dens Oprindelse” 111,

148-49; jfr. Il, 35, 54.

39
) Antager man Beretningen for historisk, hvilket man

i en vis Henseende sikkerligen kan, bliver det uvist om
engelske Dogge eller eskimoiske (nu saakaldte. grønlandske)

Hunde omtales her som overordentlig store.

40
) Erkebiskop Bezelin

,
ogsaa kaldet Alebrand, forestod

dette Embede fra 1035 til sin Dtid 1043. Der kan altsaa

ikke være nogen Tvivl om den her fortalte Kjendsgjerning

:

at nogle fornemme og rige Friser foretoge Sotoget med
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adskillige Skibe paa Opdagelsesreiser mod Norden — mu-

ligen enten for at opsuge det da beromte gode Viinland,

eller de i de mythiske Utgarde-Lande formeentlig bevarede

store Rigdomme, — at de paa denne Reise kom i store

Farer og gjorde OlTerlijfter, hvilke de siden opfyldte, efter

at være komne tilbage med rigt Bytte. Man kan og tænke

sig en tredie Bevæggrund for Toget, den da saa hyppige,

men af de Christnes Love (mod andre end Hedninge) for-

budne Vikingefærd, paa hvilken de, efter Tilbagekomsten

dog have lagt Dolgsmaal, men tildeels benyttet de her-

skende mythisk-geographiske Begreber til en anden For-

tælling om Byttets Tilveiebringelse
;

jfr. ovenf. III, 398, 416.

Werlaulf gjætter, ikke usandsynlig, at et Tog til det rige

Bjarmaland har været Reisens Maal (om Ravhandelen 1. c.

S. 198).

41
) Nemlig i Aaret 1004.

4 -) Rimeligviis menes her (blandt andet) baade Island

og Gronland. Ved disse Breve ere de nedenfor ommeldte

Besog i Bremen af Islændere og Grbnlændere rimeligviis

bievne foranledigede; jfr. ovenfor S. 404-405.

4 3) Jfr. ovenfor 111,402-403, samt næstforegaaende An-

mærkning.

44
) Eller Val, Vale (et ældgammelt nordisk Navn). Hans

Bispesæde var i Ribe. Han dode Aar 1065.

45
) Efter det ovenanførte maa Gronland være indbefattet

i disse Oer. Om det ved denne Ledighed har erholdt en

Biskop (af de mange Geistlige, som Adalbert udsendte paa

Missionsreiser med denne Titel) kunne vi ikke bestemt sige.

4G
) Hisse Biskopper opregnes af vor Forfatter i Kirke-

historiens 4de Bogs 44de Cap. Blandt dem nævnes Isleph

CIsleif) for de Islandske Oer (Island insulas')
,

jfr. ovenf.

III, 402. Efter de Haandskrifter af nærværende Værk som

hidindtil ere udgivne nævnes, efter Thorulf, der blev be-

skikket for Orkenoerne, en anden ved Navn Adalbert, som

det synes for de samme Oer, der dog aldrig have udgjort
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to Bispedommer. (uPræterea Turolfum quendam posuit ad

Orchadas et alium quendam Adalbertum”). Derimod næv-

nes i Skriftet de situ Daniæ, 35tc (242) Capitel, Thorulf

som den eneste af Erkebiskop Adalbert for Orkenoerne or-
••

dinerede Biskop
,

da dog Oerne for vare bievne bestyrede

af engelske eller skotske Biskopper. Alligevel nævnes Al-

bert (det samme Navn som Adalbert) i det gamle Scholion

99, og en anden (Biskop) Meinard, som Erkebiskoppens

Vicarius, udsendte af ham til Norge og Havets Oer (ucom-
mendavit illis vicem suam tam per Nordmanniam, quam per

insulas Oceani”). Var Grønland vel blandt disse? Det har

rimeligviis Messenius seet etsteds optegnet. For det første

siger han i Anledning af Svenskeres og Gothers ved Udsen-

dinge fremførte Begjeringer til Erkebiskop Adalbert om at

indsætte deres Biskop Adalvard (den ældre, til Skara) igjen

i hans Embede, at de understottedes af Islændernes og

Grønlændernes (ligeledes i Bremen tilstedeværende) beskik-

kede Talere (befuldmægtigede Gesandter) rimeligviis ud-

sendte for at udvirke en Biskops Udnævnelse for ethvert af

Landene især (Scondia illustrata 1-, 86) ved Aaret 1054:

cJBremæ Islandorum et Gronlandorum constituti oratores,

impense concionatores quoque llagitarunt”. Den samme
Forfatter (samt Staphorst 1. c. I, 410) anføre ved Aaret

1055: at Adalbert da sendte (Biskop) Jon, en født Skot-

lænder, til Island, Albert til Grønland og Thurolf til Or-

kenøerne (uIslandis misit Johannem, natione Scotum, Gron-

landis Albertum et Orchadensibus ThurolphuirT). Det er

vel muligt at Mesenius har betjent sig af en bedre eller

fuldstændigere Codex af Adams Skrifter, end den vi endnu

kjende. Johan
,
hvem Are Frode og Hungurvaka kalde en

Irlænder (ligesom Adam selv kalder Irland Skotternes Fædre-

land, ofte i Middelalderen ellers nævnt Scotia) opholdt sig

faa Aar i Island (Schedæ 8de Cap.). Efter Tillægget til

Landnama kaldtes han og den Saxiske (rimeligviis fordi

han udsendtes fra Saxland og mulig var opdraget der).
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Adams Kirkehistorie nævner og (l4deBog 44de Cap.) Biskop

Johannes's Sendelse til Island med den Bemærkning, at

han var ordineret i Skotland; jfr. samme Bogs 4ode Cap.,

samt Rafns Antiquitates Americanæ, S. 461-62, Finni Jo-

hannæi Hist. eccl. Isl. I, 87-89.

47
) Nemlig de Biskopper som boede paa hin Side af

••

Havet; formodentlig mener han baade Ostersoen og Nord-

havet. Blandt disse var uden Tvivl Biskoppen af Island

;

om nogen Biskop da af Erkebiskop Adalbert var bleven ud-

nævnt for, eller skikket til Gronland, er vel uvist, men dog

ikke usandsynligt.

XII. SAXO GRAMMATICUS OM
GRONLAND.

Hvad denne beromte Forfatter, som levede og skrev i

Danmark i det 12te Aarhundrede, især i dets sidste Halv-

deel
,

anforer om Gronland er kun ubetydeligt og tillige

noget tvetydigt. — Om hans beromte Værk, Historia Da-

norum ,
kunne vi henvise til Velschous Indledning til dets

nyeste af P. E. Muller forberedte Udgave, Partis prioris Vol.

l, Hafn. 1839. Der findes (S. 17-18) i Saxo’s egen For-

tale (eller Dedication til Erkebiskop Anders Suneson) fol—

gende Sted, som synes at angive Gronlands Beliggenhed

m. m.
,
men dog mest at angaae dets lige til vore Dage

• •

næsten ubekjendte Ostkyst:

Et ut paulo altius Norvagiæ descriptio repli-

cetur, sciendum, quod ab ortu Sveciæ Gothiæque

contermina aquis utrinque secus oceani vicinantis

incl uditur. Eadem a Septentrione regioném ignoti

situs ac nominis intuetur, humani cultus experlem,

sed monstrosæ novitatis populis abundantem, quam

ab advcrsis Norvagiæ partibus interflua pelagi se-
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paravit immensitas. Quod cum incertæ navigationis

existat, perpaucis eam ingredientibus salutareni re-

ditum tribuit”. Paa Dansk:
((
For at Norges Be-

skrivelse kan udvikles noget noiere, maa man vide

at det, som mod Osten grændser til Sverrig og Goth-

land, ellers omgives af det nærliggende Storliavs

Vande. Det bar mod Norden et Land af ubekjendt

Beliggenhed og Navn, ubeboet af Mennesker, men
overflodig besat af forunderlig vanskabte Folkeslag,

som ved det umaalelige Hav ere adskilte fra Norge.

Da Seiladsen dertil er meget usikker, komme kun
saare faa, af dem, som begive sig dertil, uskadte

tilbage.”O \

Steplianius antog det for ophOiet over al Tvivl, at Saxo

lier mener Gronland, som paa den Tid ikke var meget be-

kjendt. P. E. Muller vilde derimod snarere, at Talen lier

var om det fabelagtige Jotunheim, fuldt af Jætter, hvilket

de gamle Nordboer antoge at ligge mod Norden paa hin

Side af det store Hav, og henviser herom til Gylfaginning ,

liasks Udgave Cap. To, S. 50, samt Finn Magnusens Edda-

lære 2den Deel, S. 318 o. f.

Vi antage nu at Sandheden her ligger i Midten, i det

Saxo har hort tale om Gronlands Ostkyst og dets Trolde,

thi saaledes kaldte vore Forfædre undertiden de vilde Eski-
%

moer paa denne selvsamme Kyststrækning (see ovenfor II,

108, 116, 199, 203-207, 209-10), ligesom og mere sligt

vil forekomme i det folgendc. Jfr. Eddalæren 111
,
134 o. f.

om IJtgarde (eller Udgaard), hvoraf Jotunheim var en Deel,

som tildeels af Nordboerne, i vor forste historiske Tidsal-

der, blev antaget at udgjorc de allernordligste Kyststræk-

ninger af vor Klodes egentlige Lande, ved det store lishav,

hvortil da Gronlands Ostkvst (som Trollabotnar , Troldbug-

terne o. s. v.) uden Tvivl méenles at hore.
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De nordiske Myther omhandle en Deel af det nordlige

Jotunheim under Navn af GeirrOdsgaard (Geirraudargardar)

liggende i det yderste Norden paa hin Side af det store

joller mbrke) Ocean. Denne Gerutht sedes var Saxo bo-

kjendt af Thylensernes (lier uden Tvivl Islændernes) Beret-

ninger, til hvilket Land (med liere nærliggende) han lader

en dansk Konge, Gorm Haraldssbn, drage paa Opdagelses-

Iteiser
,
med en ikke ubetydelig blaade, antort af en \is

Thorkild Adelfar, hvem han og senere udsendte for at op-

stige den mægtige Udgaards-Loke ( Ugarthiloc,
Utgarda-

Lolci). Af disse utrolige Eventyr, som tildeels biensynlig

ere tagne af de nordiske Hedningers Sagn og Sange om

Gudernes Kampe med Jætterne o. s. v., har Saxo sammen-

sat en udforlig Fortælling i sin Sde Bog (I, 420-433). Og-

saa her ere historisk-geographiske Begreber og bolkesagn

bievne blandede med mythiske, hvilket jeg, Finn Magnusen,

tildeels har sbgt at udvikle i JEddalæren og dens Oprin-

delse” III, 136-145, 168-70, hvortil vi saaledes (ved Siden

af Saxo selv med P. E. Mullers Anmærkninger 1. c.) her

noies med at henvise. Kun bemærke vi, at Mythologien

fbrst besatte Udgaard med Jætter og Trolde, som modar-

beidcde de gode Guder og Menneskenes Held, ved at ud-

sende Vinteren og Ishavets Rædsler fra de nordlige Polar-

egne o. s. v. Da Skandinaverne, som Agerdyrkere og Hyr-

der, der allerede havde opnaaet en ikke ubetydelig Grad af

Cultur og Civilisation, i hine Lande fandt vilde Mennesker

af meget raaere Levnetsmaade og Sæder, saae de i dem

hine Jætters og Troldes Afkom, samt gave dem folgelig de

samme Benævnelser som deres formeentlige Stamfædre.

At Saxo, efter visse nyere Forfatteres Mening, skulde

have nævnt en Grbnlænder i det berbmte Braavalleslag (holdt

henved 730) beroer paa en biensynlig Misforstaaelse
,

da

den af ham (I, 380) nævnte Daliar (Dagr) grensid ikke

ved dette Tilnavn antydes at være kommen fra Grbnland i
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Amerika (om hvis Beboere det aldrig brugtes), men der-

imod fra Gronland eller Grccnmork
,

en Egn i det sydlige

Norge.

xm. ORI)ERICUS VITALIS OM
GRONLAND m. m.

Denne i England fodte, men i Normandiet opdragne og

som Geistlig senere ansatte Forfatter, skrev paa Latin en

saakaldet Historia ecclesiastica i 13 Boger, hvilken han

fuldendte 1141. I den 10de Bog af dette Værk, som er

udgivet af du Chesne i Paris blandt liere gamle Skrifter om
Normannernes Historie, 1619 Fol., ommeldes (S. 767) fol-

gende Lande som horende til Norges Bige, i Kong Magnus

Barfods, samt fOrst i Sigurd Jorsalafarers og hans tvende

Brodres Begjeringstid (1095-1130):

uOrcades insulæ et Finlanda, Islanda quoque

et Grenlanda, ultra quam ad septentrionem terra

non reperitur, aliæque plures usque in Gollandam

(Gotlandam?) Regi Noricorum subjiciuntur
,

et de

toto orbe divitiæ navigio illuc adveliuntur”
;

d. e.

uOrkenoerne og Finland samt Island og Gronland,

nordenfor hvilket intet Land findes, ere undergivne

de Norskes Konge, tilligemed andre flere (Lande

eller Oer) lige til Golland (Gotland?), og Rigdomme

fra alle Verdens Egne foros med Skibe dertil.”

Dette er forsaavidt ikke rigtigt, som hverken Island eller

Gronland paa den Tid var Norge undergivet, endskjondt

deres Indbyggere nedstammede (for det meste) fra Nord-

mænd, hvorfor disse tidt have anseet dem som norske Lan-

de, længe forend de underkastede sig Norges Konge. Fin-

land synes her at ommeldes som en 6, og siges ligeledes

udtrykkelig at hore Norge til. Intet heraf kan gjelde om
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det rette Finland. Det er derfor at formode at Skrivefeilen

Finlandet her var indløbet istedenfor Vinlanda (det ameri-

canske Vinland) muligviis opkommet ved Forvexlingen af

V og F efter tydsk Udtale. See herom Rafns Antiquitates

Americanæ S. 337, 460-61.

At den herskesyge Magnus Barfod, som ved Vaaben
••

underkastede sig de skotske Oer, samt endog gjorde For-

dringer paa Irland, som tilsidst kostede ham Livet, ogsaa

har anseet sig for GrOnlands og flere norske Coloniers ret-

mæssige Herre, er ingenlunde usandsynligt. I det mindste

kaldtes han uGr6nlands Herre” (Grænlands drottinn) af

Skjalden BjOrn den Krumhaandede i et- langt til Kongens

Ære digtet Kvad (Hkr. store Kbh. Udg. III, 209, Fornm.

S. VII, 42). Hvad der mislykkedes Kong Magnus udforte

tildeels hans Son Eystein med Blidhed og Klogskab, i det

han saaledes formaaede Jæmteland til igjen at underkaste

sig Norge
;
han erklærede og at han ikke kjendte de Mænd

paa Island (og Grønland 7) der ikke vilde lade sig bevæge

af hans Anmodninger eller Trusler. En saadan Indflydelse

kunde let ved Rygtet i fremmede Lande udgives for vir-

keligt Herredomme. I hans Tid (1112 eller 1113) sendtes

Erik til Grønland, rimeligviis som dets Indbyggeres Biskop,

og foretog 1121 sin Vinlandsreise. Han kom neppe til-

bage, og Nordmanden Arnald ansattes i hans Sted, da en

fast Bispestol doteredes og oprettedes i Gronland. For at

udvirke dette bragte Grønlænderne Kong Sigurd betydelige

Gaver, som af Nordmænd og andre let kunde ansees for

Skat af Landet. Jfr. ovenfor II, 680-684.

XIV. UDDRAG AF ISLANDS LOV-
BOG, KALDET GRÅGÅS.

Den islandske Fristat havde allerede i Hedendommen sin

egen Lov, affattet 928, ved Landets forste Laugmand Ulf-
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Ijot
;

ved og efter Christendomniens Indførelse maatte na-

turligviis meget forandres deri, og dette gav endelig 1117

Anledning til en ny Lovbogs skriftlige Udarbeidelse ved

dertil valgte Gommissarier. En udforlig Deel af den, kaldet

Vigsloåi (Drabsafdelingen) •>
især handlende om Strafle for

Drab, Legemsbeskadigelser, voldsomt Overfald m. m.
,
ved-

toges allerede (foruden mange flere Lovbestemmelser) paa

Landstinget 111S. Andre Afdelinger af Loven samtyktes

næste Aar, og mulig fremdeles aarlig indtil 1122, da Kirke-

loven eller den saakaldte Christenret almindelig vedtoges.

Den egentlige Grdgds eller den verdslige Lov blev udgivet

1829 i to Qvartbind af den Arnæmagnæanske Commission,

med latinsk Oversættelse og andet Apparat ved Tliord Svein-

bjornson, og en indholdsrig Indledning (Commentatio hist.

et critica) ved J. F. W. Schlegel, som tillige har meddeelt

det væsentligste deraf i en dansk Afhandling uom den Is-

landske Lov- og Retsbog kaldet Graagaas” (o. s. v.) i Nor-

disk Tidsskrift for Oldkyndighed 1ste Bind (1832) S. 109-

150, af hvilken vi ved denne Ledighed tillade os' at med-

dele de hertil horende Uddrag. Det siges saaledes der,

blandt andet, (S. 111) om Nytten af Graagaasens Studium

:

uDenne Nytte er vidtstrakt, thi dette Studium fortjener in-

genlunde blot at anbefales fra den Synspunkt, at denne

Lovsamling liar et stort indbyrdes Værd, formedelst den

Lovgivnings-Klogskab, den afgiver saa mange Prover paa,

og den subtile romerske Aand, der hersker heelt igjennem,

a) Vigslobi CII Kap.

Um vig d Cronalandi,

Ef mapr verpr veginn ii Cronalandi
,

oc scal

pat lier enn sokia sem onnor erlendis vig, fyrir

pat fram, at eigi er scylt at sannaparmepn liafi

at par verit hvartki pa ne sipan
;

at tengpum at

eins scal pa vanda. Ef apilinn er å Gronlandi,

oc sættiz hann par a vig epr sokir um, oc er pa
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eller formedelst det Lys den udbreder over andre gamle

nordiske, især de norske Love, men og fordi ved den bedst

erholdes Kundskab om den hele islandske Forfatning i Re-

publikens Tid og Landets Forhold til andre Stater, især de

nordiske, og til dets grbnlandske Colonier” o. s. v. Herom
hedder det endvidere (S. 148-49)

:
„I Graagaasen lindes de

mest afgjorende Lovbestemmelser om Islands Forhold til

sin gronlandske Colonie, som paa en uimodsigelig Maade

godtgjore, at der virkelig paa Gronland fandt i hin Periode

en borgerlig Orden og Cultur Sted, som fortjener Beun-

dring, og at folgelig de Skribenters Foregivende, der have

villet gjore alle de Beskrivelser, der findes herom i de

gamle islandske Skrifter, til Digt og Tant, er aldeles ugrun-

det. De Lovsteder, der godtgjore dette, indeholdes i

VigsloSi”

Vi meddele her de Bestemmelser af Lovbogen Grå-

gås
,
der angaae Gronland, efter den ovenommeldte (endnu

eneste) Udgave, for hvilken af de to Membraner som endnu

ere til, den Arnæmagnæanske, er lagt til Grund, hvorimod

Varianter af den Codex, som tilhorer det store Kongelige

Bibliothek, ere anforte nedenunder Texten.

a) Drabsafdelingens 102 Cap. Udg. II, 142.

Om Manddrab paa Gronland.

Dersom en Mand bliver dræbt paa Gronland,

skal den Sag soges som andre Drab der begaaes

udenlands, dog med den Undtagelse at det ikke er

nødvendigt at Sandemændene 1 have Bopæl der,

hverken da eller siden, kun med Hensyn til For-

vandtskab bor de vælges forsigtig. Hvis Sagsoge-

ren er paa Gronland og enten indgaaer Forlig i

Drabssagen eller forfølger den, maa den ikke frem-

mes her. Dersom den rette Sagsoger ikke ophol-

der sig der i Landet og en anden Mand forfolger
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eigi her soen til. Nu er eigi af^ili ut par, oc sokir

annarr mapr par til fullra laga, oc a apili po at

sokia um biorg péss mannz her, oc parf hann eigi

at taca pær sakir af oprom monnom. En ef ann-

arr mapr sokir lit par enn apilinn, oc eigi til fullra

laga, oc er pa soen her til.

b) Samastabar, C1II Kap.

Um ])at (er) mapr verpr seler d G/onalandi.

Ef mapr verpr sekr a Gronalandi, oc er hverr

peirrå manna sekr her er par er sekr. En sva

skal her sokia um biorg hans ens sekia mannz,

er ut par varp sekr fullri seep, sem hann yrpi her

sekr a varpingi, partil er sagt er til seepar hans

a alpingi. Sva scal mapr veria soc pa her um
vig pat, at leipa fram at domi v vara landa, pa

er pat leggi undir pegnscap sinn, at hinn vegni

veri eigi fiorvi sino at fyrr, at sa mapr veri par,

epr pat ella, at sia mapr ætti fe sitt at veria epr

fior.

c
)

Arfapattr, XIV Kap.

Um felag .

Ef mapr teer fe a Grænalandi [oc scal hann

lata virpa feit, jamt sem austr, oc fara utan a pvi

scipi er fyrst ferr. Slik soen er partil en sama, ef

hann gorr eigi utan fara sem pa at austr tecit se

feit]
1 oc sva vorn.

i) Istedenfor det her indcirklcdc Sted har den Kongelige Co-

dcx et blot usque
,
men dette Ord har her ikke andet at betyde,

end at Afskriveren (eller en anden Mand
, for hvem han skrev

)

eiede eller kunde faae Adgang til en anden Codex
,

hvori det

indeholdteSy som han her ikke agtede
,
eller ansaae det for Uma-

gen værd at afskrive.
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Sagen paa en fuldkommen lovlig Maade, kan Ef-

termaalsmanden dog her tiltale de Mænd, som maatte

liave ydet den Skyldige Hjælp2

,
og han behover

ikke nogen Overdragelse af Sogsmaalet fra andres

Side. Men hvis en anden Mand, end den rette

Sagsoger, paataler Sagen der, uden i alt at iagttage

Lovens Bydende, kan Sogsmaalet fremmes her3
.

b) Sammesteds 103 Cap. Udg. II, 143.

Dommes nogen skyldig paa Gronland, saa bor

hver Mand, som domfældes der, ansees som skyl-

dig her i Landet4
. Sogsmaal mod dem der have

hjulpet den skyldige Mand, som domfældtes der

til fuld Fredloshed, skal udfores saaledes, som om
han var bleven domt skyldig paa Vaarthinget, indtil

hans Fordommelse er bleven forkyndt paa Althinget.

En saadan Sag om hint Drab bor forsvares her ved

at fremstille for Retten 5 vore Landsmænd, som be-

vidne ved deres borgerlige Agtelse, at den Dræbte ikke

havde været mindre sikker paa sit Liv, fordi den Til-

talte var tilstede der, eller ogsaa paa anden Maade, at

denne Mand havde maattet værge sit Gods eller Liv.

c) Arvafdelingens 14 Cap. Udg. 1ste D. S. 211.
Om Fællesskab.

Hvo som modtager (efterladt) Gods paa Gron-

land, bor lade del vurdere, ligesaa fuldt som oster-

paa5

,
og drage ud af Landet med det forste derfra

afgaaende Skib 6
. Begiver han sig ikke ud af Landet,

bor den Sag soges og forsvares paa den selvsamme

Maade, som om Godset var modtaget osterpaa.

Gronlamls historiske Mindesmærker. 3 Bind. (2$)
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.

ANMÆRKNINGER.
!

) Schlegel bomærker (1. c. S. 149), at do brugtes ved
|

Beviisførclsen; Sveinbjørnson oversætter Ordet ved compro- i

batores

;

Scldegel derimod ved ve/idici ;
See ellers sidst-

nævnte Commentatio 1. c. S. LXXXIII.
2
) Ikke egentlig ved selve Drabsgjerningen

,
men med

Hensyn til Skjul eller Livets Ophold, for at den Skyldige

kunde undgaae Lovens Straf.

3
) Jfr. Schlegels Uddrag af dette Capitel i Nordisk Tids-

skrift for Oldkyndighed I, 149.

4
) Herved bemærker samme Forfatter (1. c. S. 150)

:

uAnderledes forholdt det sig derimod i det Tilfælde at Mand-
,

drabet var begaaet i et andet Land; thi om end den

competente Sagsoger der maatte have anlagt Sag
,

saa

kunde dog Sagen oprippes paanv paa Island efter Cap. 100

og 101 (Udgavens II, 140-141). Heraf skjonnes baade at

islandske Love og Retsnormer vare ogsaa gjeldende paa

Grønland, og at Domstolene her vare organiserede paa lig-

nende Maade som i Island, og at Retspleien var paa denne

grønlandske Colonie ligesaa betryggende som paa Moder-

landet Island — saa at man derfor tillagde de Domme her

afsagdes fuld Retsvirkning. Men at alt dette forudsætter

en- betydelig Grad af C tiltur, behover jeg ei nærmere at

oplyse. 11 Vi have paa forskjellige Steder af nærværende

Værk ligeledes antaget, at Islands Love i Almindelighed

gjeldte og fulgtes paa Gronland, som 1, Ulfljots Lov, grun-

det for en stor Deel paa Islands ældste hedenske Vedtæg-
d

ter; see ovf. 1,495-96. 2, Den samme Lov, saaledes som

den paa Island nødvendigviis var bleven forandret ved og c

efter Christendommens Indførelse; den maa man især an-

tage er bleven ordnet og indfort ved Islænderen Skjald—

Helge, som (mærkelig nok) blev valgt af Grønlænderne,

som den lovkyndigste iblandt dem, til deres Laugmand, i

den første Trediedeel af det Ilte Aarhundrede, see ovf. II,

433, 435-30, 441-43, 535-36, 572; jfr. 411, 720-21. Om

i
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eller hvorvidt Grønlænderne have vedtaget nogen af Graa-

gaasens nye Bestemmelser, er os ubekjendt, og det kan

vel omtvivles, thi 14 Aar efter dens Udgivelse omtales Grøn-

lands Love som afvigende fra de norske; jfr. II, 677-78,

702-703. At Nordmanden Biskop Arnald har stræbt at

indføre den norske Kirkeret i Landet, maa vel antages som
vist; omtrent fra 1127 af har vel den grønlandske Lovgiv-

ning i den Henseende fjernet sig fra den islandske. Vi

have og gamle Beretninger derom
, at den islandske Lov

Jonsbogen, efter Grønlands Overgivelse til Norge, blev ind-

ført der i Landet, hvilke vi nedenfor skulle meddele.
5
) Nemlig i de østen for Island liggende Lande, især

Norge. See sammesteds 13de Cap. S. 206-211.
G
) Efter Schlegels Mening viser dette Lovsted Skibsfar-

tens fulde Gang imellem Island og Grønland (Nordisk Tids-

skrift for Oldkyndighed, I, 50).

15) UDDRAG AF BJORN EINARSONS REISE.

BESKRIVELSE.

Andre Uddrag af dette ellers tabte Værk have vi, forsaa-

vidt de angaae Gunnbjørnsskjærene ved Grønland, meddeelt

herovenfor (I, 110-122), med tilføiede Oplysninger om
Bjørn Einarsøn, kaldet Jorsalafari, og de af ham foretagne

Reiser. Nu kunne vi endvidere, angaaende disse, henvise

til Middelalderens Annaler, herovenfor III, 34, 62, 63, samt

Diplomsamlingen sammest. S. 135-142. Ved disse Efterret-

retningers og Actstykkers Sammenstilling bliver det klart:

at Bjørn Einarsøn (m. fl.), som det her meldes, 1385 for-

dreves, tilligemed 3 andre Islandsfarere
,

ialt 4 Skibe, til

Grønland, hvorfra de kom tilbage til Island 1387; derfra

drog Bjørn Einarsøn (m. 11.) atter til Norge 1388, og der

tiltaltes han og hans Reisefæller 1389 for ulovlig Handel og

(28*)
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anden Adfærd paa Grønland, men frikjendtes dog formedelst

de Nodstilfælde, som havde tvunget dem til at anløbe Lan-

det o. s. v.

Om de Haandskrifter af Bjørn Johnsens Grønlands An-

pettaft fait citt m&S styttsta dgripi er skrifa/S

ur reisubok Bjarnar bonda Ehiarssonar
,
er bæhi

var hendr Vatnsfjar^ar-Bjorn ocj stunddin Bjorn

JorsalafarL

Vatnsfjarbar-Bjorn Jorsalafari for i J>ribju Rom-
ferb sinni ut allt dl Jorsala. I J>eirri reisu utveg-

abi hann margar historiur heilagar meb helgum

domum
,

er hann meb ser iit flutti ok heim færbi

i Vatnsfjorb. Hann hafbi margt ab segja af sin-

um reisum ok h'fshåskum, sem Iiann i kom, ok

hans husfru, J>o helzt ok mest i einni peirri sein-

ustu, ha er hann varb lengst teptr a Grænlandi

sakir hafisa. I peirri Jorsalaferb misti hann af ser

alla sveina a einni nottu, en husfruin allar pjdn-

ustuhernur, sitt i hvorrri nætrgistingu ok sa, po

leynilega, hvorsu f>ær voru liflatnar ok a hals

skornar. J)au hjonin fundust aftr heilbrigb, po da-

furbanliga, ok efldust at fylgb ok fé, en i ln'ngab-

siglmgu villtust pau til Grænlands ok vurbu ]?a

kostar £>urfi fyri sitt folk. Fyrst sem hann geklc

at sjo, at litast til veiba, kom hann at einvigi peirra

hvilabjarnar ok rostungs, sem jafnan vinnast nær

sem hittast, ok hafbi siban baba.

f>eir Grænlendingar veittu Birni bonda Eiriks-

fjarbar syslu, meban hann var par. £>a fékk hann

um hausdb i gjaftoll cxxx por saubaboga, meb pvi

i

k

A

Oj
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naler som vi, saavcl forhen som nu, hertil Q>aa samme

Maade) have benyttet, see ovenfor I, 84-85.

Dette lidet, i korteste Uddrag, er udskrevet

af Bonden Bjorn Einarsons, snart kaldet Vatns-

fjords-Bjiirns, snart Bjorn Jorsalsfarers, Reise-

beskrivelsé1
.

Vatnsfjords-Bjorn, kaldet Jorsalsfarer, drog paa

sin tredie Romerreise lige ud til Jorsal (Jerusalem).

Paa denne Reise erhvervede lian mange Helgen—Hi-

storier tilligemed Reliqvier, som lian forte hjem med

sig til Vatnsfjord. Han havde meget at fortælle om

sine Reiser og de Livsfarer, hvori han og hans Hustru-

havde været stædte, dog helst og mest paa en al de

sidste
3

,
da han opholdtes længst i Gronland for Hav-

isens Skyld. Paa denne Jerusalemsreise mistede han

ganske alle sine Svende paa en eneste Nat, men Hus-

fruen (Solveig) alle sine Tjenestepiger (hvert Parti i et

særegent Natteherberg) og saae, dog hemmelig, hvor-

ledes de bleve ombragte og Halsen blev skaarct over

paa dem. Ægteparret blev uskadt og de gjenfandt

hinanden paa en vidunderlig Maade4
;
de skaffede sig

siden baade Folge og Gods, men i Hidseilingen' fore

de vild og kom til Gronland, hvor de kom til at mangle

Kost for deres Folk. Forst da han gik ned til Soen, for

at sec sig om efter Fangst, kom han til at see paa en

Tvekamp mellem Hvidbjornen og Hvalrossen, som

stedse slaaes til det yderste, naar de modes0

,
og fan-

gede dem siden begge.

Grønlænderne overdroge Eriksfjords Syssel' til

Bjorn Bonde, medens han opholdt sig der. I Efter-
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J>eim å at fylgja. f)at lagbist Birni bonda barnæst

til bjargar fyri folk sitt, at bar kom su bczta

steypireibur meb merkiskoti Olafs Isfirbmgs li Is-

land!, en sibast svo dugbi, al hann hjalpabi tveimr

trollum, ungum systkynum, ur flæbiskeri, bau cr

honum soru trunabareiba
,
ok skorti hann cigi afla

baban af, |>au dugbu til alls veibiskapar, livab

hann liafa vildi ebr bur^ t>at botti skessunni

ser mest veitt, ba er busfruin Solveig lofabi henni

at hampa ok leika ser at sveinbarni |>vi er lius-

fruin hafbi ba nyalib. Hun vildi ok hafa fald

eptir husfru nni, en skautabi ser meb hvalsgornum.

J>au drapu sik sjalf ok fleygbu ser \ sjo af bjorg-

um eptir skipinu, er beir fengu ei at sigla meb
bondanum Birni, sinum elskaba husbonda, til

Islands.

J>egar Bjorn Jorsalafari var a Grænlandi, ba
var biskupinn \ Gorbum i Einarsfirbi nyandabr, ok

hélt ba einn gamall prestr biskupsstolinn ok vigbi

ollum biskupsvigslum.

ANMÆRKNINGER.
’ J

) Om den gamle Hæderstitel bondi”, samt Bj(3rn Ei-

narsons tvende Tilnavne, see ovenfor I, 112-113.
2
) Vi udelade lier Navnet Olof,

\

sat ved en Hukommel-

sesfeil feller rettere en Forvexling) af Forfatteren, isteden

for Solveig, som var hendes rette Navn; see ovf. I, 114.

•*) Jfr. ovf. 1, 111, hvor der ved en Skrive- eller Tryk-

feil staaer den istedenfor en af de (sidste Reiser)
,
hvilket

vi herved berigtige. Her menes vel BjOrns anden Reise

til Rom o. s. v.

4
) Dette har rimeligviis tildraget sig i det byzantinske

i

4

J
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aaret fik han der, som Gavetold, 130 Par Bedebovc

med det som bor folgemed dem. Dernæst havde Bjorn

Bonde det Held til at kunne underholde sine Folk, at

der opdrev en af de storste Rorhvale, med et Skud-

mærke, tilhorende Olaf Isfirding i Island*. 1 ilsidst

hjalp det Tilfælde ham, at han reddede tvende Trolde,

unge Soskende, fra et af Soen i Flodens Tid over-

skyllet Skjær9
. De aflagde Troskabsed til ham’ 0

,
og

fra den Tid manglede han ikke Levnetsmidler, thi de

vare dygtige til alskens Fangst, i hvad han saa vilde

have eller behovede. Troldpigen ansaae det for

den storste Gunst, naar hun fik Lov til at bære og

kjæle for det Drengebarn, som Husfruen da havde

nylig fodt. Hun vilde ogsaa bære et Hovedtoi, der

lignede Husfruens, men hun satte det sammen afHval-
O 7

fisketarme11
. Disse Søskende dræbte sig selv og styr-

tede sig ned fra Klipper i Soen, da de ikke fik Lov til

at tage med Bjorn Bonde, deres elskede Husbond,

til Island
12

.

Da Bjorn Jorsalsfarer var i Grønland, var Biskop-

pen til Garde i Einarsfjorden nylig dod
;
en gammel

Præst forestod da Bispestolen og forrettede alle bi-

skoppelige Vielser
13

. _
Rige, eller en af dets forrige af Tyrkerne erobrede eller

da overfaldne Provindser, — i hvilke Lande Krigen den

Gang rasede (nemlig henved 1389-90).

Dette maa være en Hukommelses- eller Skrivefeii

isteden for Udseilingen eller Reisen Ira Island.

Saaledes siger ogsaa Hans Egede om Hvalrossene:

uDe ere behjertede Dyr og staae hinanden bi indtil Doden.

De ligge altid tilfeldts mod Hvide-Bjbrnen, og med sine store
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og stærke Tænder gjøre ham det suurt nok, ja ofte over-
vinde ham

;
i det ringeste holde de ud med ham, indtil de

ligge begge paa Stedet.” (Grønlands Perlustr. S. 46.)
*) Om Ordet Syssel eller Sysselmandsbestilling m. m.

see ovenfor (i denne samme Anledning) I, 118-122. Da
Sysselmanden ikke alene oppebar de offentlige Indtægter,

men var tillige Retsbetjent og Dommer, synes dette (m. m.)
at vise at den nye islandske Lov (Jonsbogen) da maa have

været indfort i Grønland, saa at Grønlænderne med Tillid

kunde anbetroe hint vigtige Embede i den islandske Høv-
dings Hænder; — ligesom de forhen, da den samme repu-

blikanske Lov gjeldte i begge Lande, havde overdraget det

end vigtigere Laugmands-Embede til Islænderen Helge, (see

ovf. III, 434). Den saakaldte gjaftollr (Gavetold) oppe-
bæres endnu af Sysselmændene i Island.

8
) Efter den islandske Lov Jonsbogens Vragsafdeling

(
relabdlkr) skulde enhver Hvalfanger have et paa Althin—

get tinglyst Mærke paa sin Harpun, som, naar den siden

fandtes i en dræbt og paa Stranden opdreven Hval, hjem-
lede dens Eier det Halve af den hele Hvalfisk, da Strand-

eieren ordentligviis tilkom den anden Halvdeel deraf. Den,
som lagde Skjul paa en saaledes mærket Harpun, straffedes

som fredløs Tyv; (I. e. 4de og ote Cap.). Disse Bestem-
melser vare dog grundede paa Graagaasens ældre Lovbud
i Rekapdttr (eller LcindtibrigSabdlkr 59-67 Cap.). Den her

nævnte Olaf boede paa Oen Ædey i Isefjorden i Island;

paa hans Vegne oppebar altsaa Bjørn Einarsøn Skyttens

Part af den opdrevne Hvalfisk.

9
) At disse saakaldte Trolde ikke vare andet end Eski-

moer eller Skrællinger, forstaaer sig af sig selv. Vi vide

at dette Folk allerede havde trængt ind i Grønland 1379;
see ovenfor III, 16, 60-61.

10
) Da Eskimoerne og Europæerne i Middelalderen stedse

vare hinandens dødelige Fjender, har Bjørn Einarsøn anseet
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det for nødvendigt at modtage disse Eskimoers Forsikrin-

ger om ubrødelig Troskab paa en overordentlig Maade.

*’) Hans Egede beretter, at Grønlænderne i hans Tid

undertiden, isteden for Linned, benyttede sig af beredte

Sælhundetarme (1. c. S. 72). Efter Fabricius anvendes og-

saa Hvalfiskenes Tarme til Klædningsstykker (Fauna Grænl.

p. 34, jfr. p. 8).

12
) llimeligviis har ogsaa Frygten for Mishandling af de

europæiske Grønlændere været en anden Hovedaarsag til

denne fortvivlelsesfulde Beslutning; jfr. Anm. 10.

1;0 Jfr* ovenfor III, 32, 34, hvoraf det sees at Grønland

paa den Tid, efter Alfs Død, ikke havde nogen i selve Lan-

det boende Biskop. Den her ommeldte Præst har da fun-

geret som Officialis, — og dette blev, i Coloniens sidste

Tid, en vedvarende Skik, endskjøndt den næsten aldrig

manglede titulære Biskopper, som opholdt sig i et eller an-

det af de tre nordiske Higer.

XXX. BLANDEDE OPTEGNELSER,
DEELS AF USIKKERT INDHOLD, DEELS AF FREMMEDE

SKRIFTER.

1
)
Om den brittiske Kong Arthurs foregivne

Herredomme over Gronland, i det Qte Aar-

hundrede m. m.

Enhver kjender denne i Europas romantiske Literatur

høist berømte Konge, om hvis Tilværelse dog mange nyere

Literatorer have tvivlet. Adskillige af Middelalderens engelske

Historieskrivere have alligevel antaget at mange Beret-

ninger om hans Levnet virkelig vare historiske, og heri un-

derstøttes de tildeels af nogle blandt de nyere. Suhm og

Schøning have saaledes sat Lid til Efterretningerne om
Arthurs foregivne nordiske Erobringer, for saa vidt de an-
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gaae en Deel af Danmark og Norge. De lyde ellers saaledes

i korteste Begreb:

Britternes Konge Arthur siges sidst i det 5te, i al Fald

dog rimeligviis tidlig i det 6te Aarhundrede, at have, efter

at have slaaet Saxerne, samt erobret Skotland og Irland,

foretaget betydelige Sotog i de nordlige Farvande med et

saadant Held, at han derved ikke allene underkastede sig
••

Orkenoerne, men ogsaa Danmark, Gothland og Norge, ja

selv Island og dets Konge Malvasius 1

,
tillige med Gron-

land og Lapland. Herom handles under et, i Indlednin-

gen til de Love, som udgaves af Edvard Confessor, med
følgende Ord:

uArthur lod sig ikke noie med Britannien, men under-

kastede sig ogsaa hele Scansien
,
nu kaldet Norge

,
og alle

• •

Oer paa hin Side Scansien, navnlig Island og Grdnland,

som ere afhængige af Norge, Snechorda (?) og Irland, Gulland

og Danmark, Samland, \ inland o. s.v. At ogsaa Vinland

nævnes her, maa være os lioist paafaldende, men her me-
nes uden Tvivl Finland eller Vindland (Vendernes Land 2

).

Overdrivelsen af disse Efterretninger behove vi ikke at ud-

hæve
;
de vare dog uden Tvivl tildeels grundede paa fabel

-

agtige Folkesagn, og saaledes ikke da først ligefrem opdig-

tede, men i hin lettroende Tidsalder antagne for gode og

gamle; de synes følgelig, i en fælles Lov for Angelsaxer,

Britter, Nordmænd og Danske, at være bievne fremsatte

*) Sehbning Norges Historie I, 347; jfr. 348-52. Jfr. Sulmis

Hist, I, 333, 337-46.
2
) Originalens Ord crc disse: ^Arthurus, qui fuit quondam incly-

tissimus Rex Brylonum non fult animus ejus contentus

regno Brytanniæ; subjugavit igitur sihi strenue Scanciam tolani
,
quæ

modo Norveia vocatur, et omnes insulas ultra Scanciam, scilicet Is-

landiam et Grocnlandiam, quæ sunt de appcndiciis Norvciæ, Snechor-

dam et Ilyberniam et Gutlandiani et Daciain
,
Semclandiarn, Vinlan-

diarn <$*c. Lanibardi ArcViæonornia (Leges Edv. Confcss.) tit de jurc

et appcndiciis coronæ Britannicæ (Cantabrigiæ, 1644, Fol.) p. 148-49.
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som Grunde for Englands muelige eller fremtidige Fordrin-

ger paa Besiddelsen af Nordens Riger og Lande. Imidler-

tid havde de i Virkeligheden ikke mere at betyde med

Hensyn til Island og GrOnland, som ikke vare opdagede i

Kong Arthurs Tid, end de Ommeldelser af Konger og Fyr-

ster af lsenlant og Gruenland eller Greneland, som findes

hist og her i Tydsklands Nibelungen-Lied og liere gamle

Heltedigte, samt vore egne Kjæmpeviser om Konger af

Island.

2) Opdigtede eller forfalskede Efterretninger og

Diplomer om Granlund* som kjendt under

dette Navn i det Sde og 9de samt forst i

det 10de Aarhundrede.

I lCden gronlandske Chronica” af Claus Christophersen

Lyschander (Kjobenhavn 1608, 8 1
), anføres Gronlands før-

ste Opdagelse at være skeet fra Island af, mellem Aarene

774 og 787, i hvilket sidste Aar uErik Ruder den Gamle’ ?

der siges at have draget til Gronland og grundet den norsk-

islandske Coloni. Disse Angivelser kunne være tagne af

ældre Skrifter, som vi nu ikke mere kjende. Muelig skulde

en slig opdigtet Chronologie besmykke eller understbtte

det bremenske og hamborgske Klerkeskabs Interpolationer

i de gamle Brevskaber, som vi nu strax komme til at om-
melde, og hvilke Kronikens Forfatter har antaget for me-
get troværdige.

Disse gamle Afskrifter af d) Ludvig den Frommes

Stiftelsesbrev for Hamborg Erkebispedomme
,

udgivet i et

af Aarene fra 831 til 834; b') Pave Gregor den 4des Stadfæ-

stelsesbrev derpaa (af 834 eller 835); c) Nicolai den 1stes

Bulle af 856 og d) en foregiven Skrivelse fra Pave Johan-

J

) Vi have benyttet denne Originaludgave; Kronikcn er bleven ud-

gi' et paa ny sammesteds 1726. Af denne Rimkionike bar man cn

islandsk prosaisk Oversættelse af Jon Olafscn (kaldet Indiafarer), som
dog ikke er udgiven i Trykken.
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nes den 10de (?) til Erkebiskop Unno (?) fra eet af Aarene

913 til 920 (?) — nævne urigtig, paa forskjellige Maa-

der, Grønland eller Grønlænderne som undergivne den

erkebiskoppelige Kirke. Alle disse Brevskaber med flere,

men mest ægte, af samme Art, have vi udforlig omhandlet

her ovenfor III, 66-73, hvortil vi nu kunne nøies med

at henvise.

3) Usikre Beretninger om Olaf den Helliges

Erhvervelse af Herredommet over Gronland

i det II te Aarlumdrede.

Vi have ovenfor II, 234-39 meddeelt et Uddrag af

Odd Munks mærkelige Saga om Kong Olaf Tryggveson,

hvori det berettes, at denne Konge vel havde indfort Chri-

stendommen i Norge, Hetland
,
Orkenoerne, Færoe, Island

og Gronland 1

,
men at den paa mange Steder blot havde

bestaaet i Navnet, hvilket og stedse vilde blevet saa, der-

som en anden ikke var kommen for at styrke den og un-

*) Vi ville lier anfdre selve Ordene af Egilsons Bcarbcidelsc af

flekstelja, et Digt fra Midten af det i 1te Aarliundredc til Olaf lrygg-

vesons Ære, af Stein Herdises Son (Script, hist. Island. III, 250., jfr.

ovf. II, 421-24). Efter at Skjalden, i 10de Strophe, havde bemær-

ket, at den af ham besjungne Konge havde ^kristnet” 5 Folk eller

Lande,
y
lirer han sig saaledes i den næstpanflilgende lltc :

Island cla skyndir ,

itur lista , vann kristnåt
,

gnllmildr , Grænavcldi

Gondlur ficys, ok Eyiar ,

<1. e. Den konsterfarne Frcmskynder af Gbnduls Storme (Kampen),

gavmild pda Guld, fik Christcndommcn indfort i Island, Gronland og

paa Oerne (Orkenoerne o. II.). Udtrykket vann kristnåt o. s. v. kunde

ellers, især med Hensyn til det Foregaacnde, let forstaaes , og over-

sættes saaledes at Kongen ^vandl”, nemlig overvandt eller erobrede,

de her nævnte Lande, efter at de vare blevnc cbristnede. Udsædvan-

lig er Benævnelsen Grænavcldi
,

da veldi ellers mest bruges om et

stort flige; — at Landet, som kaldes saaledes, var meget stort, bar

da vistnok tæret almindelig bekjendt.
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derkaste sig Folket, nemlig Kong Olaf HaraldsOn (o. s. v.).

Af disse Udtryk kunde andre sildigere, med Nordens Histo-

rie ellers ikke tilstrækkelig bekjendte Forfattere, let slutte,

at Gronlænderne ikke allene vare bievne fuldkommen om-

vendte ved Olaf den Hellige, men og tillige ved ham un-

derkastede Norges Rige. Dette sidste berettes endog ud-

trykkelig i et andet ellers paalideligt Skrift, nemlig Færey-

inga pdttr ,
(udgivet i Færeyinga Saga ved Rafn, 1832,

S. 189, her efter FlatObogen) med folgende Ord: uRéttliga

hafa frobir menn svå ritat ok sannliga sagt, at Olafr kon-

ungr hafi skattgilt Oli J)au lond er nu liggja undir Noreg,

utan Island, fyrst Orkneyjar, Hjaltland, Færeyjar ok Græn-

land,” d. e.
Ck
Kyndige Mænd have rigtigen skrevet og med

Sandhed berettet, at Kong Olaf har gjort alle de Lande,

som nu ligge under Norge, Island undtagen, skatskyldige,

forst Orkenoerne, (dernæst) Hetland, Færoerne og Grønland.”

Herved har Udgiveren anfort Paralleler af Heimskringla

(56 Cap.) og af Olaf den Helliges store Saga (59 Cap.),

som vel ikke nævne GrOnland udtrykkelig, men derimod

Orkenoerne, Hetland og Færoerne, med Hensyn til denne

Konges idelige Erkyndigelse om Christendommens Overhol-

delse der, ved hvilken han fandt store Mangler, uslfkar

ræbur hafbi hann optast i munni ok taldi landsrétt eba laga-

setnfng?’ d. e. lt
Slige Taler havde han idelig i Munden

,
og

udviklede (den dertil horende) Landsret og Lovgivning”.

Skjbndt Island ikke nævnes her, er det dog vist at Olaf

den Helliges eller hans Riskop Grimkels Kristenret eller

Kirkelov indfortes der; det samme er og rimeligviis skeet

i Gronland. Men for ret at kunne sorge for denne Lovs

Overholdelse, sogte Kongen og at tilvende sig det verdslige

Overherredomme over alle de ovennævnte Lande. Vi have

alt bemærket, at han 1024 (og senere) udsendte Thoraren

Nefjulfson til Island, for om mueligt at formaae Indbygger-

ne til at hylde sig som dets Overherre (o. s. v.), men for-

gjeves, — og at den samme Mand af ham sendtes til
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GrOnland (rimeligviis tildeels i det samme Ærende), men han

maatte, formedelst Modvind og Storme, vende tilbage der-

fra; see ofr. II, 239 o. fl. Endvidere anfores, som Variant

til Færeyinga Saga I. c. den Bemærkning af de nævnte Kil-

deskrifter: at Kong Olaf allerede havde underkastet sig

Orkenoerne og udsendt Budskab til, samt erhvervet mange
\ enner paa Island, Gronland og Færoerne. (Hanri hafbi

J)å undir sik lagt Orkneyjar, sem furr var sagt; hann hafbi

ok haft orfesendingar ok gert sbr marga menn at vinum,
bæbi å Islandi, a Grænlandi ok i Færeyjum. Hkr. 6. h. S.

133 Cap.
; den store Khavnske Udg. II

, 204). Kongens
Forsæt, ogsaa at underkaste sig Gronland m. m.

, antydes

der tydelig nok. Disse hans Planer lykkedes tildeels paa

Færoerne, men ingenlunde paa Island, og at dette samme
kan siges om Gronland, indlyser tilstrækkelig af de temme-
lig udførlige Brudstykker af dets Historie fra hans Regje-

ringstid, som ere os bekjendte; thi endnu i Aaret 1027 havde

han intet Herredomme over Gronland, hvor hans Hirdmand
Thormod svært forfulgtes, og Kongens Venner for det me-
ste havde tabt deres Indflydelse

; men allerede i det næste

Aar (1028) maatte Kongen selv flygte fra Norge for sine

oprorske Undersaattcr, som da hyldede Knud den Store;

jfr. ovf. II, 279 o. f.

Ikke des mindre har den Beretning (rimeligviis især

fra det anførte Sted i FlatObogen) forplantet sig til visse

nyere Skrifter
,

at Olaf den Hellige virkelig havde under-

kastet sig Gronland. Saaledes melder navnlig Arngrim

Johnsen i sit Specimen Islandiæ historicum (1642) S. 149

at GrOnland allerede i Aaret 1023 var blevet skatskyldigt

til Norge, men var siden faldet fra dette Rige (aGronlandiæ

anno 1023 Norvego tributariæ, ab eoque subinde defici-

entisv *)
;
derfra er det senere gaaet over til flere nyere For-

0 I den samme Forfatters hidindtil ikke (i Original) udgivne

Gronlandia (3 og 4 Cap) anfores ogsaa omtrent det samme: „Vixc-

runt autonomi, doncc anno 1023 Norvego tributaiii ficrent
,

adeo
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fattere, (f. Ex. Thcodorus Thorlacius’s Grønlands Beskri-

velse 1

)? jfr. Torfæi Gronlandia p. 242. Af disse Skrifter

kan det dog ikke være taget, hvad der antydes i Lyschan-

ders Grønlandske Chronica (1G08) S. 27-28, at Olaf Trygg-

vesøn allerede havde „Grønland i Vold
1

' men at Grønlæn-

derne ikke vilde betale Skat til de Danske (som efter hans

Død underkastede sig en stor Deel af Norge) og „kored

Sanct Oluf Digre”. Ved at antage og udbrede Christen-

dommen kom Grønlænderne rigtig nok til at underkaste sig

visse af begge Olafer udgivne eller indforte Love, men de

have dog vistnok ikke (ligesaalidt som Islænderne) erkjendt

nogen af disse Konger for deres Overherre i verdslige Sa-

ger. Det samme kan og siges om Magnus den Gode,

Harald Sigurdsøn
,

kaldet Haardraade
,

og hans Sønner.

Magnus Barfod har vel lieller ikke opnaaet noget Herre-

dømme over Grønland, endskjøndt han synes at have præ-

tenderet det, og fremmede Forfattere da regnede det til

det norske Rige; see ovenfor III, 428-429. Det er derfor

ikke aldeles umærkeligt at Grønlands Chronica anfører (S.

32) om denne Konge, at lian paa de samme Søtog, ved

hvilke han undertvang Man og de skotske Syderøer (1097

og 98) tillige har tilegnet sig:
••

t<
Alle Oer som findes ud i den Strand

Vesten og Norden hen vide fra Land

Everlig til Norriges Krone,

Saa eignet han sammen fra Grønland henom

ut in sequenti Norvegiæ Rcges tanquam nova transactione eum Gron-

landis opus habuerunt (1261)”. I Einar Eyolfsens i Skalholt 1688

trykte islandske Oversættelse (4) S. 13 og 14 tilfoies, at det var Kong

Olaf Hnraldsiin, kaldet den Hellige, som paalagde Grønlænderne

denne Skat.

J
) Rimcligviis ogsaa til Schaclits (1679) liaandskrevne Enarrationes

de Groenlandia, hvor det hedder ide annalistiske Optegnelser
: <t l023,

Groenlandia (tempore Olu* Sancti) jugum regis Norvcgiæ primuin

subtil”.
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Til han ned mod Irland kom
% •

De mægtige Oer og mange”.

Norges Historieskrivere nævne den meget summariske

Maade, paa hvilken Kong Magnus tog en Deel af disse Oer

i Besiddelse; Snorre SturlesØn melder nemlig i hans Saga

(12te Cap. Hkr. 1. c. III, 199) at han lod sine Skibsfolk

roe indenfor dem alle, baade beboede og ubeboede, til Be-

viis for sit Herredomme over dem, og ualle Lande vesten

for Skotland”; næsten det samme fortælles i Fornm. S. VII,

47 (Gap. 23). Derimod meldes intet om denne Konges

Tog til Gronlands Hav
,

eller nogen lignende symbolisk

Occupation af dette Land, som rigtignok kan siges at ligge

vestligere end Skotland. Dog berettes det i Fornm. S. (1.

c. 25 Cap. S. 51), at Kongens FIaade i Sommeren 109S,

formedelst heftige Storme, havde en meget besværlig Til—

bagereise til Norge. Muelig er den da drevet langt mod
Vest eller Nordvest, og deraf kan Rygtet let have dannet

hans Flaades Fremtrængen til Gronlands Hav og selv til

dette fjerne Lands Kyster. Da denne erobresyge Konge
atter 1103 drog paa Eventyr til de vestlige Have, for at

indtage Irland, fandt han der sin Dod i Kampen.

4
)

Anyaaende et fævoisk Kvad om Skjalden

Thormods Gronlandsreise .

Niflungers og Budlungers ældgamle Heltefærd er

gjennem mange Aarhundreder vedblevet at mindes af Færin-

gerne i deres Kæmpeviser, de saakaldede Kvedji
,

(islandsk

hvæåi) eller Ruimur (Islændernes rimur
,

der forhen

pleiede at afsynges, isteden for anden Musik til deres Dands

(see ofr. I, 329, 337, 342, samt Rafns Antiquit. Amer. S.

319). Det er da ikke at undres over, at ogsåa Nordens

Hedenolds og første christne Periodes Kjæmpedaad endnu

prises i disse Sange, og dette er f. Ex. Tilfældet med Thor-

mod Kolbrunes Skjald, Olaf den Helliges berointe Hird-

mand, om hvis Grbnlandsreise m. m. vi have handlet her

ovenfor II, 250-419. Dette Digt kaldes nu paa Færoerne
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Thormåv (eller Thorman 1 S/råIds Kvdji og er meddeelt

os af Pastor Schroter i en Afskrift af den i Færdernes Almue-

sprog særdeles bevandrede Hr. Davidson. Schroter antager

Kvadet for meget gammelt 2 og digtet inden den sorte

Dod
,
paa en Tid da der skal have været et Slags Mellem-

handel mellem Gronland og Færoerne, dog formodentlig

mest paa den Maade, at bergenske Kjobmænd anldb Færd

paa Reiserne til Gronland 3
. I al Fald er Digtets Hoved-

indhold ægte gammelt, og enten grundet paa samtidige

Sagn eller en skreven Saga om Fostbrddrene Thormod og

Thorgeir. Vi have allerede (II, 253) bemærket, at Kvadet

begynder med en authentisk Beskrivelse over den Maade,

hvorpaa deres Fostbroderskab stiftedes, med ægte hedenske

Ceremonier: vi ville her indfdre dens Begyndelse (med en

tilsvarende islandsk Omskrivning).

1.

E vajd aina rujmuna l.Eg veit eina rimuna,

um an tår villjun hojra: ef enn ])ér viljib heyra:

Thorgair og han Thormåvur J)orgeir og hann J>ormobur

tair rora saman drojra. J)eir ræra saman drejra.

2. Thorgair og han Thormåvur 2. Torgeir og hann J>ormd&ur

tair rua sår blou uj logva. .
.

]mv rjdba sdr biofe i ldfa. .

.

Paa Dansk: l.Jeg veed (kan) end et rimet Kvad,

hvis I det ville hore:

*) Uagtet denne biensynlige Fordrejelse af Mandsegennavnet Tlior-

mod
,

er dette forhen (efter Hr. Schrotcrs Beretning) blevet almin-

delig brugt paa Færoerne og bruges endnu paa Sydcroerne. Ilsland

er det ingenlunde usædvanligt.

2
) Yi skylde Hr. Davidson folgcnde Bemærkning:

(lMan bar det

Sagn, at Nordmændene, naar de seilede til Gronland, lagde ind i cn

af de tvende Havne: Vaa paa Nordcrb eller Bordo og Vaa eller

Vaaaj paa Suder!)
,
som derfor kaldtes IIa\nene, nem lig norun i Vaa

og suur i Vaa?\
3
) Yissc Stropher al Digtet bære Spor af Alliteration eller Bogstav-

rim, hvilket Schroter bemærker at forhen have været meget gjængsc i

de færoiske Vers, og 'endnu ikke ganske af Brug.

Gronlands historiske Mindesmærker, 3 Bind. (29)
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Thorgeir og Thormod, hinandens

Blod de sammen rore.

2. Baade Thorgeir og Thormod,

de gnide sig Blod i Love. 1 ...

I 3—

5

Strophe ommeldes de mange Drab, som

Thorgeir begik, tildeels med Thormods Hjælp, og for hvilke

han ikke ydede nogen Mandebod
;

ogsaa Thorgrim Trodli

(Thorgrim Trolle fra Grønland) nævnes blandt hans Mod-

standere, (jfr. ofr. II, 253-54, 286-300, 328-338).

6—9 Str. handle om Thorgeirs Forslag til at prøve Styrke

med Thormod, som tog det ilde op og derfor skiltes fra

den førstnævnte, samt begav sig til Kong Chile eller Oula

(Olaf den Hellige, 1. c. S. 254, 302). Den 10 Strophe

ommelder Thorgeirs Fald, ombord paa et Skib. Str. 11-

17 besynge Kongens Samtale med Thormod om hans

forestaaende Reise til Grønland (til Gronlandar), samt med

Grønlænderen Skikvur (Sagaens Skuf) fra Stokkanæs (åStok-

kanesi) hvem han anmoder om at føre Thormod paa sit

Skib til Grønland og der at understøtte ham paa det bedste,

samt følge ham til Thorkjild (Leifsøn) paa Brattaluj (Brat-

talid) og hans Hustru Sigrid, som begge vare Læger:

Thorkjild buir uj Brattaluj,

i eiga skal hetta frøji,

Sigrid haidur hustru hans

1

) Dette sidste Ord (Isl. lofi) var længe almindelig Dansk og be-

tyder det hule i Haandén; sec Videnskabernes Selskabs Ordbog

under Loc
1
Love. Det forekommer vel endnu i Norge som Love

,

ja selv i Wales som Llofi (af Llaw, Haand); dog findes Ordet lige-

ledes i Mosogotliisk som lofa. — Hr. Davidson bemærker ellers

ved det foranlorte Sted: „Efter Sagnet skare Fpstbrbdrcne sig i

Tommclfingrene over begge hbirc Hænder, lod Blodet lobe i Ilaan-

den og mængede det sammen} snoede det saa om Hænderne, og

det kaldtes Fostbroderhandsken. I dens Ilaand, hvor Blodet bedst

mængedesj skulde findes storst Troskab. Saalcdcs vilde Siururs

Blod ikke inængcs raed de andres, og han forraadtc dem siden/’
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og læknir eru teir bæji r
.

— Kongen paalagde ogsaa en vis Bjadni (Bjami) at

forfærdige en ypperlig Stridsoxe til Thormods Brug

2

(jfr.

ellers Sagaens Beretninger her ovenfor II., 306-308, 314-16)

om Kongens Samtale med Thormod og Skuf, samt hans

Budskab til Thorkel. Str. 18-30 beskrive Seiladsen til Gron-

land samt Thormods forskjellige Kappestrid og Ordvexling

med hans Medreisende, der kaldte sig Gjest (Gjestur,

egentlig Skjalden Steinar)
, alt i Overensstemmelse med

Sagaen (ofr. II, 308-314). Efter Str. 31 kom de til Havn
i Aeriksfiri (EiriksfirSi, Eriksfjorden) kort fra Brattaluj.

(Her mangle rimeligviis een eller liere Stropher); Str.

32-34 ommelde Lojins (Avlsforvalteren Lodins) fjendtlige

Forhold mod Thormod (1. c. S. 322-324). I Str. 34-36 ad-

varer Gjest de tilstedeværende
,

at de ikke skulde angribe

Thormod, da hans Vrede var farlig; at han var kommen
af Siowland •'*, og var hans (Gjests) Frænde. Det forekommer

J

) Heri afviger Sagaen for saaxidt Ira Kvadet, som den kun omtaler

en Sigrid paa Brattalid som Avlsforvalteren Lodins Frille, der dog

skulde siirge for Thormods Opvartning, medens lian opholdt sig der,

og kom til at holde meget af ham (jfr. II, 318-321). Sagaen om-
inelder desuden en anden Kone i Gronland af Navnet Sigrid, boende

paa Ilammer (Ilamar
, som stod Thormod bi i lians Fredliishedstil-

stand, 1. c. S. 378-82) IE erken Thorkel eller nogen af de to

Sigrider nævnes i Sagaen som lægekyndige.

2
) Her menes vist den Bjarne paa Stokkanæs, som understøttede

L hormod paa mange Maadcr i de Farer, hvori han stædtes i Grøn-

land
,

og derfor maatte (tilligemed Skuf og Sigrid fra Hammer)
flytte ud af Landet (l. c. 3 l(i, 322-26, 340-46, 356-58, 374, 396),

Thormod dræbte Thorgrim Trollc med en Oxe, og det meldes i

Sagaen at hans Ven Bjarne havde forfærdiget den; efter den skjen-

kede alter Kong Olaf Skjalden et Sværd (m. m ), forind han drog

til Gronland.
3
) Skulde lier menes- Snjoland eller Snæland (udtalt Snjowland )

Islands ældre Navn? — eller ogsaa Sjbland (Sjolainl)

,

Sjælland

end bedre svarende til Udtalen. Da Thormod havde opholdt sig

(29-)
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ikke i Sagaen
,

og ei heller de lier formodentlig Thormod

selv tilegnede Udladelser, Str. 37-38, at han var draget

fra Sjowland og (eller?) Island for at anfalde Thorgrim

med Vaaben. Disse Stropher ere formodentlig udrykkede

af deres rette Sammenhæng, og høre vel til en fortrolig

Samtale med Skuf eller Bjarne. Efter Str. 39-40 tog

Thormod en blaa Kappe over sig, greb Bjadnasmije (’Bjar-
••

na&mfåi'), den af Bjarne forfærdigede Oxe, og fældede med

den en Mand ved Navn Loen (Lojin
,
Lodin ?). I Str. 41- •

42 overlader Thorkjild (rettere efter Sagaen Skuf eller

Bjarne) ham den halvtossede Ejil (Egil) som Følgesvend (see

ofr. II, 326-28). Str. 43 indeholder Thormods Raad til

Ejil
,
om at løbe bort fra Thinget saa hurtig som mueligt,

saasnart han horte et stærkt Knald (see 1. c. S* 334).

Efter Str. 44-45 gik Thormod frem for Thorgrims Stol,

spurgte ham, om hvem den Saga handlede, der berømtes

saa meget, og kløvede i det samme hans Hoved med

Bjarnes Oxe, (1. c. S. 336). Str. 46-52 besynge de forste

Begivenheder efter ^Thorgrim Trodies” Død
;

Ejil lober bort,

med stor Frygt, i det han htirte Knaldet; Thormod satte

sig under Thorgrims Skuldre, og opfordrede Folk til at

sætte efter Drabsmanden. I en stærk Byge gik den dræb-

tes Frænder ind i en Thingbod og raadsloge om Forføl-

gelsen af hans Banemand. Imidlertid vendte Thormod sin

Kaabe eller Pelts, som nu var hvid men før mørk; see

ofr. II, 336-38. Str. 53-58: Han moder uLusa-Oddur
”

og bytter Klæder med ham, samt faaer af ham 1 Under-

retning om Thorgrims Frænder Folgar eller Falgar {Fal-

geir), Thowraf (Thorir') og Thorlejild (Thorkel). Str.

60-72 handle om Thormods og Falgcirs Kamp
,
samt den

sidstnævntes Dod; i Hovedsagen overensstemmende med

i Danmark, forend han kom til Norge? (FostbræSra Saga, Kh. 1822,

S 115-122; jfr. ofr. II, 303).

l

)
Efter Sagaen af Hyrden fra Langanæs.
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Sagaen (1. c. S. 350-354) men med Udeladelse af Tlior-

kels og Tilords Drab. Str. 73-77 handle om Thormods

Ophold paa Skjæret (S. 354), sammenblandet med en se-

nere Begivenhed (S. 3S8-90) og hans Redning derfra ved

Skikvur og Bjadne (1. c. S. 356 o. f.). 1 Stroph. 78-79

afviger Kvadet fra Sagaen, i det hint melder at Thormods

Redningsmænd flyttede ham til Thorkjild og Sigrid i Brat-

talid, der begge vare Læger, samt at Sigrid helbredede ham,

og endelig, at Torkjild tog det fortrydelig op at hun gik,

derfor, saa sildig i Seng
;
den sidste halve Strophe har op-

rindelig ikke hort til denne Sammenhæng, men sigter til

Sigrid, Lodins Frille
;
see ofr. III, 451 samt II, 318-20. Her

ophorer Kvadet, men har sikkerlig forhen været meget

længere. Pastor Schroter beretter og følgende: aOm
Thormod skulle flere Kvæder have været, men de ere,

saavidt jeg veed
,
nu tabte. Færingerne tillægge ellers

denne Skjald et Par af deres Kvad, af hvilke det ene

handler om Kong Olaf den Hellige, kaldet Ti odlin i Hud-

nalandum
, men det andet om Thorben Beljil

Af lignende Art og Ælde
, er det i Rafns Antiquitates

Americanæ (S. 320-334) meddelte Færoiske Kvad: Finnur

hinfruji,
som dog er mærkeligt derved at et Krigstog fra

Irland til Vujnland eller Viinland (i America), foretaget ved

en norsk Prinds, Haldan fra Upland, udførlig besynges

deri.

5) Om en foregiven Opstand af Grønlænderne

mod Norges Overherredomme, henved 1271.

Vi have ikke kunnet opdage nogen andre Beretnin-

ger herom, end de der findes i Lyschanders Gronlandske

Chronica (see ovenfor III, 447). Derved inaae vi dog be-

mærke at denne vistnok tit meget upaalidelige Forfatter i

den første Deel af samme RimkrCnike sees at have fulgt

forskjellige, om end ikke stedse vel valgte, Kildeskrifter,

f. Ex. de gamle interpolerede Diplomer angaaende Hamborgs
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Erkebispedomme
,
Adam af Bremens Værker, Saxos Dan-

ske Historie, Hvidtfeldts Krdnike, de norske Kongesagaer,

af hvilke dog det anforte kun sjelden egentlig vedkommer
Gronland. Desuden liar Lyscliander, efter al Sandsynlighed,

haft andre gamle Skrifter, Optegnelser og Breve for Gine,

som nu ikke ere os fuldkommen bekjendte, og vi kunne

derfor ikke afsige nogen ubetinget FordOm ro el sesdom over

enkelte af hans Efterretninger, hvis rette Kilder muelig

ere os ubekjendte, om vi end med Grund kunde tvivle

om deres Ægthed eller Sandfærdighed. Til disse horer

især den folgende
,

der handler om visse Begivenheder,

som skulde have gaaet for sig i den norske Konge Mag-
nus den 6tes (kaldet Lagabæter eller Lovforbedrers) Re-

gjeringstid. Denne Konges Historie blev udforlig beskre-

vet af Sturla ThordsOn
,
men er nu forlængst tabt paa et

Par ubetydelige Brudstykker nær (see Fortalen til Fornm.

S. 10de Bind S. V-VI)
;

af dem erfarer man (S. 161) at

de (ellers med hinanden besvogrede) Konger: Magnus af

Norge og Erik Glipping af Danmark, for en Tid (benved

1273) vare venskabelig sindede mod hinanden. Omtrent

paa denne Tid, eller kort for, maae de her fortalte Begi-

venheder have gaaet for sig, hvis de virkelig tilhore Hi-

storien. Det er mueligt at noget, angaaende dette gron-

landske Opror, har staaet i Magnus Lagabætcrs tabte. Saga,

som enten i Original, Oversættelse« eller Uddrag kan være
••

kommet Lyscliander for Gine. Hans rimede Fortælling

(S. 62-64) lyder saaledes:

Bisp Niels paa Gronland han gick da af 1

Oc Olaff han fick hans Stict oc StalT

Som Erchebisp Egner did sende;

1
) Efter Annalerne 1242 (see ovenfor IH, 10); Lyscliander fort-

sætter her sin Bispcrække fra S. 50-52, uden Aarstal i Margen,

paa det urigtige 1264 nær, som maa beroe paa en Skrive- eller

Trykfeil. Dette bar dog især givet Torfæus Anledning til at an-

tage denne hele Beretning for ugrundet, ( (Jr’6nlandia t S. 248-50).
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Paa Reisen kom Irand under Island i Hafln,

Udrætte med Bisperne Kirkens gafln

Som Egner gafl* hannem tilkjende.

Bisp Magnus af Skallholdt blefl* derved glad,

Saa gjorde oc Brander i Hola sad,

De fauflnede veli hans Komme
;

Der alting var ryctet oc han seyled afl',

De soere hinanden gaat Naboskafl*

I disse tre Biskopsdomme 1

.

Der band omsider kom hiem til Land 2
.

Der borjes Uvilde blandt menige Mand

Som diærflvelig sig opsatte,

Enten de var icke Bispen god,

Eller band stack i dennem Sind og Mod,

De vild’ ey til Norrige skatte.

1

)

OIaf blev viet til Grønland som Bishop 1246 og reiste dertil

1247, da det var ham overdraget af Kong Hakon at overtale Grøn-

lænderne til at underkaste sig Norges Overherredomme. 1262 led

han
,

rimeligviis paa Reisen fra Grønland til Norge , Skibbrud i

Hcrdisarvik paa Island. Da var Brand Biskop til ITolum og Sigurd

(ikke Magnus) til Skalholt. 1264 forlod Olaf Island, men reiste uden

Tvivl derfra til Norge, hvor han opholdt sig 1267 og end længere;

scc næstfølgende Anmærkning} jvfr. ofr. II, < 82-86 III, 10, 47-48.

Lyschanders Erkcbiskop if
Egncr” hed egentlig Einar

;
ikke han,

men Erkcbiskop Sorle udsendte forst Olaf til Grønland} derimod kan

han 1261 eller 1262 have foreskrevet den sidstnævnte de her om-

mcldtc Forholdsregler.

2
)
Biskop Olaf kom nemlig ikke igjen til Grønland forend 1271,

thi da forst tog han, efter Annalernes Udtryk, anden Gang (fra

Norge) til Grønland } han havde altsna været hortc fra sit Stift i

fulde 9 Aar. Dette maatte vistnok være en grundet Aarsag til Grøn-

lændernes Misfornoielsc
,

især hvis Skattcrcstanser ra. m. da skulde

paa een Gang indkræves foret langt Tidsrum, i sin
f

I id tildeels paa-

byrdedc Landet af den samme Biskop} sce ofr. III, 12-13, 48-49

(hvor vi have fremsat den Gisning at Biskop Olaf reistc fra Grøn-

land 1267, men den inaac vi nu, paa Grund af det heranforte, frafalde).
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De Skibe kom hiem 1 var ledig og tom,

Kong Magnus han vurdet der lidet om,

Paa Gronland vild’ han icke stride,

Men lod det sin Svoger Kong Erick forstaa

At vilde band voffye noget derpaa,

Det kunde hånd fuldvel lide.

Kong Erick hånd syntes det var icke got

Man- galf baade Danmark oc Norrig spot

Mand skulde saa lade det bliffve;

Kong Magnus hatTde hans Fræncke i Seng,

Skulde Gronland bliffve saa slet henvend

Til Dornene vilde det striffve.

Thi giorde hånd ud en mechtig Hob Folck

Och fick dennem bode Snæcker oc Holck

Med Vaaben som dertil horde,

Och lod dem saa seyle som de linge Bor

Om Norrig oc Island til Vester i Nor;

Den Ivaaess dem til Gronland forde 3
.

Der sætte de Folcket saa snart for Bord,

Der var ey paa færde ret mange Ord

For man lod Fænnicken llyffve,

Der Gronlænder saae de blanckc Sværd,

Horde Trummen oc Lærmen oc anden slig Færd,

Begyndte sig fast at grye.

De meente det var den lædigste Trold,

Som glimmed i Marcken oc galf sligt Skrold

Mod hannem kunde de icke stande;

Thi loed de sig sige oc bade om Fred,

*) Enten 1271, eller (da Skibene sædvnnligviis plciede at overvintre

i Gronland) snarere 1272. Da bar Biskop Olaf (livis det lier anførte

er sandt) begjert Krigsfolk til Grønlændernes Undertvingelse paa

ny, eller og til Skattens Inddrivelse.
2
) ffMcn’ er vel en Trykfeil for <tman.”

3
) Dette raaa, efter det nysanfortc, være gaact for sig 1273; jfr.

Indledningen, ofr. S. 454.



BLANDEDE OPTEGNELSER. 457

Den Bisp han giorde oc sit derved,

At Landet gick dennem tilhande.

Saa maatte de sværre oc giøre dem Eed
Oc giflVe dem Skatt som fore var seed

Der effter til Danmarcks Rige,

Oeh kiende Kong Erick, Glæpping ved naflfn,

For Herre oc Konge, oc ramme hans GafTn,

Oc hannem ret allderig svige.

Hver Mand lian skatter som hånd formaa,

De ladde deres Skib oc seyled derfra

Och lode ad Danmarck stande;

Kong Erick sig glædde at det saa gick,

Baade Land oc Skatt aff dennem undfick

Dog Magnus sin Svoger til hande.

Och lod det blilfve som det var for
••

Under Norriges Rige met andre Oer

Dronning Ingeborgs 1 Born at nyde;

Ocli siden sad Grønland stille oc qvær,

Begyndte ret aldrig slig fore oc fær,

„ Sin Skat lod aarlige yde 2
.

6
)

Beretninger om den Islandske Lov kaldet

Jonsbogens Indforelse i Gronland henved

12S0.

Vi have ovenfor (I, 494-96, 518-20 II, 442-43) søgt at

vise at saalænge den Grønlandske Colonie udgjorde en egen lille

Fristat, vare Moderlandet Islands Love, fra forskjellige Pe-

rioder (naturligviis rned visse lokale og af Nødvendighed

fremkaldte Undtagelser) gjeldende for den. Da Grønlands

frie Forfatning ophørte
,

maatte de naturligviis forandres,

og intet kan være sandsynligere
,
end at de da for Island

gjeldende nye Love, for saavidt de kunde ansees passende

]

) Denne Dronning, gift med Kong Magnus, var Erik Glippings

Søskendebarn.
2
)Jfr. Torfad Gronlandia p. 248-250.
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ogsaa indførtes i Grtinland. Det bekræftes af de oven-

for (I, 118-121 III, 440) meddeelte diplomatiske og histo-

riske Underretninger, hvoraf vi erfare at Gronland i det 14de

Aarhundrede, ligesom Island, havde sit Althing og ligeledes

var inddeelt i Sysselcr. Hertil komme følgende Efterret-

ninger, der synes at være udsprungne fra ægte Kilder,

og da rimeligviis fra Magnus Lagabæters tabte Saga (jfr.

ofr. III, 454). Jeg, Finn Magnusen
,

har i sin Tid ud-*

skrevet følgende Sted af en temmelig gammel Afskrift af
••

visse anonyme Annaler, som paa Islands Osteriand var blevet

taget af en meget ældre Original:

Cfc
1280 de yt) i Magnus konungr; å sama åri sendi

hann Jon logmann, er kallabrvar gjaldkyli, med føgbok

hingab til Islands; svo segja menn at su sama bdk hafi til

Grænlands komit; hun var kollut Jonsbok” o: u1280

dode Kong Magnus; i det samme Aar havde han sendt Jon

Laugmand
,

sorh blev kaldet Gjeldkyle 1

,
med en (ny)

Lovbog hid til Island. Folk sige at den samme Bog ogsaa

er kommet til (blevet indført i) Gronland. Den blev kal-

det Jonsbogen.”

Ogsaa Lyschander har i et eller andet gammelt Skrift

fundet en Optegnelse af lignende Indhold
,

hvilken han

saaledes meddeler i sin Grønlandske Chronica (1. c. 66):

Da skreff Jon Gelker 2 den Islands Lov

Mellem Præster og Grander, oc anden slig Tov

I Boger oc klare Breve;

Man vil oc sige den Lov blefT sendt

Henoffver til Gronland, der kyndet oc kjendt

Hvor de skulle redelig leflYe.

— I Margen anføres 1280 som det Aar, i hvilket denne

*) Dette Tilnavn cr rimeligviis feilskrevet; sec den næstfolgende

Anmærkning.
2
) Gelkcr cr rimeligviis det gamle norske gjaldkeri (Skatmcsler

eller Renteskriver); jfr. Vid. Selsk. D. Ordbog under Artikelcn Gjcld-

ker, Gelkcr.
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Lov blev skreven og udgiven for Island, men 1281 som det

Aar, i hvilket den oversendtes til Grønland. Lovbogen blev

vistnok udarbeidet og fuldendt i Kong Magnus’s levende

Live, men dog i det ovenanførte Aar, forst efter hans Død,

sendt til Island af hans Son Kong Erik den 2den
,

kaldet,

Præstehader.

7) Notice om Grønlænderes Frafald fra den

christelige Tro og Udvandring til America

1347.

Denne yderst sjeldne Efterretning har jeg, Finn Mag-

nusen, i sin Tid udskrevet i Island af et latinsk Haandskrift,

oversat ved Conrector Ketil Jorundsen, (Arne Magnussens

Morbroder og forste Lærer, jfr. ofr. II, 19), daAmanuensis

hos Originalens Forfatter, Biskop Gisle Oddsøn til Skalholt.

Skriftet havde denne Titel:
Cc
Annalium in Islandia farrago,

hine inde descripta.” Efter Slutningen var det fra mange

forskjellige ,
men troværdige Kilder, tildeels hans egne

med stor Umage sammendragne eller ham tilhørende Ex-

cerpter og Optegnelser
C(
(multis domesticis cartulis variis-

que rhapsodiis),” hvortil Forfatteren havde haft god Ledighed,

da han (som Biskop Odd Einarsens Son) opdragen paa

Skalholt, hvor han og længe i sine yngre Aar var Præst

til Domkirken, stedse havde god Adgang til fri og fuld-

stændig Benyttelse af dens Årehiv og Bogsamling, indtil

dens Brand i Aaret 1630, som odelagde saare meget af

disse literaire. Skatte. Skriftet er sluttet paa Skalholt, den

21 Juli 1637. Selve Noticen lyder saaledes:

”1342 Groenlandiæ incolæ a vera fide et religione chri-

stiana sponte sua defecerunt, et repudiatis omnibus honestis

moribus et veris virtutibus ad Americæ populos se conver-

terunt
;
existimant enim quidam Groenlandiam adeo vicinam

esse occidentalibus orbis regionibus. Ae inde factum quod

Ghristiani a Groenlandicis navigationibus abstinerent. Ab
Islandia versus aquilonem (Nordaust ) et a Groenlandia si-
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militer sita esse creditur regio quæ appellatur Jtftnaland,

alias Trdllbotnaland, quasi gigantum terra.”

o: tt
Gr(jnlands Indvaanere faldt frivillig fra den sande

Tro og de Christnes Religion, efter at have aflagt alle gode

Sæder og sande Dyder, og vendte sig til Amerikas Folke-

færd; nogle mene og at Gronland ligger meget nær ved

Verdens vestlige Lande. Deraf kom det at de Christne

begyndte at afholde sig fra den gronlandske Seilads. Man

troer at den Egn, som kaldes Jotnatand eller Trollbotna-

land (som om det var Jætternes Land) 1 ligger mod Nord-

ost fra Island, og ligeledes grændser til GrOnland 2 ’’.

Denne Efterretning staaer vel alene, men kan allige-

vel være 6st af en troværdig Kilde; dog maa den sikker-

lig ikke forstaaes om alle Grønlændere af europæisk Her-

komst, men kun, efter hvad vi formode, om en Deel af

dem, rimeligviis da de allernordligste 3
,

i det vi antage det

*) Gronlands Chronica S. 21 : "

Men hvor det nu cr med Troldbottersland

Som ligger oc Gronland vide fra hånd,

Vi intet om vist lean skrifvc;

Det strækker til Oster hen yderst i Nbrr

Hvorfra nu aldrig nogen Mand sporr,

Och ingen hen lyster at skifve.

Iler er Udgavens finde (som en aabenbar Trylcfcil) rettes til skrive.

2
) Meningen kan dog muelig være den: at Troldlandet ligeledes

laa nordostlig fra den (sydligste) beboede Deel af Gronland. At

Eskimoerne paa Gronlands Kyster ofte kaldtes ogansaacs for Trolde,

have vi ovenfor paa sine Steder godtgjort, og mere heroin vil fore-

komme i det folgcnde.

°)Vi ville troc, at den af os ovenfor (1 II, 224-25) anforte Interpo-

lation i Gripla og snarere burde gjælde om de nordligste saakaldte

Ubygdcr paa Gronlands vestlige Kyst, end om dem paa den ostlige*

Det falder os nu ind at Arngrim Johnsen, i hans haandskrevne

Gronlandia? meddeler et næsten ganske parallelt Sled paa Latin og

i noget afvigende Udtryk:
tt
Groenlandiæ contincns, quæ sui partc ad

boreara maxime vergit, coelo, solo, saloque, secundum veteres pie-
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for sandsynligt at Skrællingerne
,

eller Eskimoerne forst

havde fæstet Fod i den saaledes beliggende Deel af Colo-

nien, maaskee en forholdsmæssig nybygget samt fjern fra Kir-

ker og Præster
,
hvor folgelig Christendom og gode Sæder

kunde let forfalde (ligesom ogsaa dette har været Tilfældet

selv i Islands nordvestlige Deel, kaldet Hornstrandene, hvor

mange da forfaldt til hedensk Trolddom o. s. v.)« Det

kan og tænkes, at Eskimoerne, ved deres forste Indtræn-

gen i Grdnland, have afskaaret en Deel af den christelige

Befolkning fra den (ivrige, og at den er saaledes blevet

nodt til at blande sig med Hedningerne, samt at antage

deres Sæder, og aflægge Christendommen. Dog nævne

de os ellers bekjendte, vistnok saare ufuldstændige Anna-

ler Skrællingernes fjendtlige Indfald i Grdnland ved Aaret

1379, men da forte de en ordentlig Krig mod Indbyggerne

(Jierju&u d Grænlendinga) ,
dræbte 18 Mand og bortforte

2 Drenge til Trældom, ligesom og allerede Ivar Bere, ri-

meligviis nogle Aar derefter, da han skulde uddrive Skræl-

lingerne af Vesterbygden, fandt den fuldkommen Odelagt og

rosque intractabilis inhabitabilisquc cxtitlt
,

quamvis id asserentibus

Norvegis ipsi Gronlandi contradiccbant, his potissimum argumentis,

quod inter alia raaris rejcctainenta
,
quæ ab isto tractu appellcrcnt,

ligna quædam ab bominibus elaborata deprehondissent > quodque

eliara caprcas et oves peregrinas in suis pnseuis vagabundas errassc

comperissent
,

vel auribus signatas vel cornu, in cuius rei fidem

o vi urn coput, a Gronlandis in Norvegiam allatum, in ædes vel alioqui

domo publica olim suspensum legimus, unum Nidrosiæ, Bergis altc-

rum, Existimabant itaquc Gronlandi vastissimum illum terræ trac-

tum borealem aliqua sui parte id temporis l'uisse babitntum, aut ccrte

ex insulis, cidcm tractu i adjaccntibusj unam plurésve.” Arngrira af-

viger især fra Bjorn deri, at ban beretter at (Coloniens, rimeligviis

Vcstcrbygdens) Grønlændere have i deres Græsgange fundet Faar

og Baagjcder (Gjeder eller Rensdyr?), mærkede paa Orcn eller Horn
•

Tnod ubekjendte Mærker, samt at Grdnlændcrnc selv havde fort saa-

danne Faarchoveder til Norge o. s. v. Han tillægger, at Grønlæn-

derne meente at enten en Deel af de nordlige Fastlands-Ubygdcr

eller de ved dem liggende Oer, vare beboede.
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blottet for Indvaanere, af hvilke de Christne sandsynligvis

tildeels ere bleve bortførte af Eskimoerne og have slaaet

sig til deres Sæder og Levemaade. Dog toge Skrællingerne

snart derefter hele Vesterbygden i Besiddelse; sce ofr. 111,

32, 60-61, 259.

Vore Annalers saare mavre og ufuldstændige Efter-

terretninger lade os ellers formode at Tilstanden i Grøn-

land var meget forvirret i Aaret 1342, thi da vidste Erke-

biskoppen af Trondhjem ikke rettere, end at dets Biskop Arne

var død, uagtet han levede da endnu, og han indviede derfor

Jon Eriksøn Skalle til Grdnlands Biskop, men denne Geist-

lige tabte snart al Lyst til at begive sig til sin rette Bi-

spestol
,
men søgte derimod at sætte sig i Besiddelse af

Holums Stift paa Island, hvilket og efter megen Modstand

tilsidst lykkedes ham, hvorimod Grønland, i det mindste

i 19 Aar, ingen Biskop havde (see ofr. III, 14 o. f. 30,

52, 59). Det er da sandsynligt, at Christendommen, ved

et saa langvarigt Savn af geistligt Opsyn, maatte forfalde i

hele Landet ,
indtil den, faa Aar«, efter en ny Biskops An-

sættelse, forsvandt fra hele Vesterbygden, tillige med de af

Skrællingerne ihjelslaaede, bortforte eller undertvungne Ind-

byggere.

Med Hensyn til den ommeldte Sammenblanding af

de christne Grønlændere med Amerikas Folkeslag 1342

bør måaske bemærkes hvad Annalerne ellers berette, ved

1347, at 18 Grønlændere da havde seilet til Markland paa

et Skib, som siden blev forslaaet til Island; see ofr. III,

14, 32. Paa den Tid forbøde vistnok Kirkelovene de

Christne al venskabelig Samkvem med hedenske Folk, naar

det ikke ligefrem sigtede til Christendommens Udbredelse.

Et Par Aar efter at den heromhandlede Hovedbegi-

venhed skal have indtruffet, er dog den norske Handel, i

det mindste paa et Strøg af Golonien, igjen for en Tid

kommet i Gang. Ligesom vi i Almindelighed maae beklage

de endnu i Behold værende gamle Annalers Taushed eller
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ufuldstændige Meddelelser om Grønland, saa gjelder dette

ikke mindre om den Forsvinden eller Ødelæggelse af

andre slige Haandskrifter
,
som vi tydelig spore at have

været til, enten i Island, Norge eller Danmark, endnu i

det 17de Aarhundrede. Selv Peder Clausen Undal har

haft en saadan gammel Bog for Gine, hvoraf han melder at

Thord Egilson, rimeligviis en Nordmand, hvem vi ellers ikke

finde nævnt i noget Oldskrift
,

i Aaret 1344 seilede fra

Grønland 1 (see ovenfor III, 52), hvorved vi dog nu maa

bemærke at Clausens Efterretning er ældre, end den der

fra Schacht (1679) paaberaabte. Det strax paafolgende

Tillæg om hans lykkelige Tilbagekomst i samme Aar er

besynderligt nok, da slige Reiser fordum vare meget sjeldne

;

— ved Aaret 1346, berette vore Annaler at Knaren (fra

Bergen) kom tilbage igjen fra Gronland med overmaade

meget Gods (1. c. S. 14). Vi maae saaledes formode at

denne os ellers ubekjendte Mand har været dette Skibs

Eier eller Forer. At han forst til Norge har bragt Efter-

retningen om Biskop Alfs Dod, er og saare rimeligt, men

vist er det i al Fald at Jon Skalle ikke derved lod sig be-

væge til at begive sig til sit Grønlandske Biskopssæde,

*) O in Kildeskriftet til denne Beretning giver Forfatteren folgende

Underretning i Norriges Beskriffvelse (1632) S. 167: „l)c” (Islæn-

derne)
(c
hafve i gammel Tid der paa Landet sammenskrefvet atskillige

Bogcr$ Forst en liden Cosmographiam og derhos en Chronologiam,

om alle Lande oc Riger i Verden, oc hvilckc Konger i de besyn-

derligste Lande regjeret hafvc indtil den store Mandedod Anno 1350,

oc besynderlig hvad sig i disse Nordiske Lande tildraget hafver, un-

der hvert deres Dato oc Aarstal flittelig antegnet S. 177 : ”Dette

efterskreffne” (om Grønlandske Begivenheder) u cr fundet i den

gamle Islandske Bog som under Island er omtalet” samt endelig S.

178: ”Anno 134-4. Thord EigilsOn segledc til Gronland oc det samme

Aar tilbage igjen til Norrig met holden Skiff oc meget Gods” —
hvorpaa dette mærkelige Tillæg: ”Oc der var meget bortrefvit af

denne Bog 5 ellers hafdc der uden Tvifl været mere itegnet om

Gronland v



464 BLANDEDE OPTEGNELSER.

muelig tildeels formedelst Efterretninger om Landets eller

Folkets foruroligende Tilstand. Det er ellers meget mær-

keligt for os, at Schacht blandt sine Kilder nævner Island-

ske Annaler paa Pergament, hvilke lian har brugt i Kjer-

teminde, og som ved den Leilighed synes at være tabte,

da han døde, som Rector ved den derværende latinske

Skole, i Aaret 1700, kun 40 Aar gammel.

8
)

Norsk Beretning, henliorende til Feiden mel-

lem de skandinaviske Grønlændere og Skræl-

lingerne eller Eskimoerne 1379.

Skrællingernes eller Eskimoernes første (os bekjendte)

Anfald paa den gamle Grønlandske Coloniei Aaret 1379 og dets

for dennes Befolkning sørgelige Resultater have vi anført

fra Annalerne her ovenfor III, 32, 60-61. Davar Hakon

den 6te Norges Konge, og i hans Navn maatte altsaa Co-

lonisterne forsvare Landet mod den indtrængende Fjende.

At de i denne Feide have bemægtiget sig tvende af Eski-

moernes Skindbaade, erfare vi tilfældigviis af følgende Be-

retning i den svenske Erkebiskop Olai Magni i sin Tid

berømte Værk de gentibus septentrionis (llomæ 1555

Fol.) & Bogs 9de Cap. (S. 68). som efter Overskriften

egentlig skulde handle om Grønlændernes Skindfartøier,

(ude scorteis seu cori'ariis navibus Gruntlandiæ”). Han

siger nemlig: uln Gruntlandia reperitur genus piratarum,

scorteis navibus utens arbitrariaque navigatione, non tam

superne quam inferne forinsecus sentinas negotiatorum te-

rebrando insidians. Vidi ego binas huius modi naviculas

coriarias, anno MDV, super occidentalem portam intus in

ecclesia cathedrali Asloensi, divo Halvardo dedicata, quasi

pro spectaculis muro appensas
,

quas eiusdem regni rex

Haqvinus, bellica classe litora Gruntlandiæ pertransiens, di-

cebatur acquisiisse
,

forte navigia sua sufTocare meditantes.

Incolæ enim eius regionis non exilem spoliorum quæstum

sibi comparare solent per has et similes artes insidiosas,
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quas furtivo in genio taciti tabulas navium inferius (ut dic-

tum est) terebrando aquæ ingressum procurant et illico

præsentissimam suflocationem.” o: UI Grønland findes en

Art af SorOvere som benytter sig af Skindfartoier og en

vilkaarlig Sdfartsmaade, i det de ikke anfalde Kjobmands-
skibenes dverste Dele, men efterstræbe dem ved udenfra

at gjennembore Skroget, nede ved Kjolen. Jeg bar i Aaret

1505 seet et Par af disse smaae Skindfartoier, fæstede til

Muren, ligesom til Skue, over den vestlige Indgang til Oslo

Domkirke, helligede den salige Hallvard; man fortalte, at

Rigets Konge Hakon, idet han med sin Krigsflaade be-

sejlede Farvandene ved Gronlands Kyster, har taget disse

Fartoier, hvis Besætning lod til at ponse paa hans Skibes

Nedsænkning. Dette Lands Indbyggere pleie nemlig at

erhverve et ikke ubetydeligt Bytte ved disse og andre lig-

nende Efterstræbelseskunster, ved hvilke de, med tyvagtig

Opfindelsesevne, i Stilhed (som ovenanført) gjennem-
bore Skibenes Tommerværk nedentil, for derved at bevirke

Vandets Indtrængen og den deraf umiddelbart følgende Ned-
sænkning.” En Overdrivelse var det sikkerlig at Foreviseren af

Oslo Domkirkes Mærkværdigheder foregav: at Kong Hakon selv

havde med sin Krigsflaade erobret disse grønlandske Skind-

fartoier. Paa den heromhandlede Tid havde Kongen sand-

synligvis allerede bemægtiget sig Enehandelsretten paa

Gronland, og det bliver da rimeligt at eet eller liere af

hans Skibe da have været der, samt at deres Besætning,

ved at komme den angrebne Colonie til Hjælp, da har be-

mægtiget sig de ovenmeldte Skindbaade
, eller og

,
i al

Fald, fort dem, som et Slags Trophæer, erobrede fra Ski æl-

lingerne, hjem til Norge, hvor Kong Hakon eller hans

Enke, Dronning Margrete, har ladet dem ophænge paa

Oslo Domkirkes Muiir, til Ære for den hellige Hallvard,

som selv, efter Doden, blev nedsænket i Vandet med en

Steen om Halsen, men holdt sig dog længe over Vandet,

Gronlands historiske Mindesmærker. 3 Biml. (30)
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svømmende paa Stenen, indtil Liget blev optaget og siden

udstillet til de Troendes Tilbedelse. At Kong Hakon den

6te især yndede Staden Oslo er ellers bekjendt, og vi

paatvivle ikke at kun han menes ved den heromhandlede

Beretning.

Naar Gebhardi beretter at Eskimoerne eller Skrællin-

gerne, i Aaret 1379, aldeles odelagde Grønlands' Vesterbygd,

er dette uden Hjemmel af nogen gammel os bekjendt

Efterretning, og det samme kan siges om det Tillæg, at

Kong Hakon døde inden han lik hint Aars ulykkelige Be-

givenheder at hore, da det er vel mueligt at de i det selv-

samme Aar ere med Grønlandsfarerne bievne bragte til

Norge.

9) Brodrene Nicolaus og Antonius Zeno
9
s IIei-

ser og Eventyrer i Granlund, benved 1390

-

1394.

De anføres og omhandles udførlig herefter for sig selv

i et af afg. Prof. BrcdsdorIT efterladt Skrift; jfr. foreløbig

Zahrlmanns Undersøgelser om de samme Æmner i Nordisk

Tidsskrift for Oldkyndighed (Bemærkninger om de Vene-

tianerne Zcni tilskrevne Beiser i Norden)
,

2det Bind

(1833) S. 1-35 og Estrups Bemærkninger om Grønlands

Osterbygd, i Skand. Lit. Selsk. Skrifter, 20de Bind (1824)

S. 252-264, 281-293.

10) Den Gronlandske Colonies parlielle Forstyr-

relse af de tilgreendsende Hedninger, omtrent

1418, — of) dens fra nogle Aar derefter til

benved, 1444 paabegyndte og tildeels iværk-

satte Gjenreisning.

Disse Efterretningers Originaler ere os fuldkommen

ubekjendte, men de Uddrag deraf, som findes i Pave Nico-

lai den 5te Pulle af 20 Septbr. 1448, have vi ovenfor med-
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deelt med de os da bekjendte Oplysninger (III, 165-76),

hvortil vi her henvise. Der havde vi dog glemt at be-

mærke, at Bullen in extenso ogsaa haves aftrykt som Bi-

lag til Mønters Ivirchengeschichte von Danemark und Nor-

wegen, 1 Th. 1 Ablheil. S. 584-87, men dog ikke ganske

correct, samt med Udeladelse af de ved os meddeelte Va-

rianter. Da Meningerne om hin Forstyrrelses Ophavsmænd

ere meget forskjellige blandt de nyere Forfattere, tillade vi

os her at meddele den lærde Biskop Hans Finsens Be-

mærkninger herom, som ere bievne os meddeelte af hans Ef-

termand i Embedet, Biskop Steingrim Johnsen, efter først-

nævntes egenhændige Opsats. uHvad Roverne angaaer, da

baade kan man nu ansee den Ting for sand og afgjort,
•

som man tilforn kun har formodet, og ligesaa at disse

ubudne Gjæster have været fra det tilgrændsende nordlige

America eller det vestlige Grønland, thi de Islandske Haand-

skrifter tale ofte om de saakaldte Skrællinger som et Fol-

keslag af utallig Mængde
,

der kom paa en stor Flaade af

Skindbaade, bevæbnet med Pile og Flitsbuer, kort, som de

nuværende Grønlændere. Alt dette kommer vel overeens

med disse angrændsende Barbarer, der just kom med en

Skibsllaade, livis eneste Styrke maaskee bestod i Mængden. 1 ’

Efter det ovenfor (III, 175, 461-62) anførte, kunne vi ikke

andet end ansee denne Mening for meget sandsynlig, end-

skjøndt det vel kan være mueligt, at Victualiebrødrene

og andre Eventyrere ogsaa kunne have bidraget til den

Grønlandske Colonies Forstyrrelse og Ødelæggelse i dens

sidste Periode fjvfr. ]. c . S. 176).

De efter Pavebrevet fra hin Forstyrrelse tilovers bievne

9 Kirker eller Kirkesogne udgjorde forholdsmæssig en endda
••

ikke ringe Deel af det christne Grønland, i hvis Osterbygd

Flatøbogen kun opregner 12 (ofr. III, 216-47) — end-

skjøndt det baade er mueligt og sandsynligt at tiere Kir-

ker ere bievne opførte der efter hin gamle Fortegnelses

(30*)
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Affattelse. I den heromhandlede Periode var Vesterbyg-

den (med dens 4 Kirker), som ovenmeldt, odefagt og be-

sat af Eskimoerne. 1 det Hele var saaledes næsten den

halve grønlandske Christenhed udryddet i Aaret 1418. En

Deel af de hærgede Sognes Befolkning blev bortfort i Fan-

genskab af Fjenden, men kom efterhaanden tilbage og søgte

at gjenopbygge Ruinerne o. s. v. indtil henved 1444, da

Grønlændernes Klage til Paven kan antages at være ned-

skrevet.

ii) Om Hovedsmanden Bjorn Thorleifsons or/

hans linstrues Skibbrud ved Grouhnul og

Vinterophold paa Garde> henimod Midten af

det 15de Aarhundrede.
Om Kong Christian den 1stes LehnshØvding eller

Hovedsmand over Island, Bjorn Thorleifson, have vi anført

adskilligt med Hensyn til hans Administration af Skalholts

Bispestol og hans venskabelige Forbindelser med Biskop

Andreas af Grønland m. m. herovenfor 111, 186-189. Han

var gift med Olof Loptsdatter, i Annalerne skildret som en

Heltinde. Underretninger om dem begge ere ellers

meddeelte i Finn Magnusens Afhandling om de Engelskes

Handel paa Island i det 15de Aarhundrede (Nordisk Tids-

skrift for Oldkyndighed
,

II, 123-126). Her vedkommer

os især en besynderlig Efterretning om dette berømte

Ægtepar, optegnet af Jon Egilsen, (Præst til Rephole ved

Midten af det 16de Aarhundrede), som rimeligviis mest er

grundet paa et Almuesagn og lyder saaledes i hans haand-

skrevne Fortsættelse af Hiiugurvala (en Art af islandsk

Bispekrønike *):

J

) Den haves i mange Afskrifter i den Arncmagnæanskc Ilaand-

ski iftsamling (Fol. 207, 208, 213, Qvarto 375, 376, 377, 378, 408),

Vort ovenstaacnde Uddrag er taget af 207 Fol. (skrevet af Asgeir

Johnsen, Torfæus’s Haandskrivcr) som cel af de fuldstændigste; ingen

\igtige hei til horende Varianter findes i de øvrige Ilaandskriftcr.
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uNu vil ek nokkufc segja af ])eim. J>au sigldu opt,

en svobarvib einu sinni at ])au urbu å skipreki lijå Græn-

landi, ]rvf J)au fengu hafvillu
;

])ar drukknabi hvor mabr utan

])au tvo. ]>arat korn trollkarl ok kerling; hun batt J)rjar

stikur lérepts um hdfub å henni, en tvær stikur klæbis

um liofub å honunl. J^au hofbu stora meisa å herbum ok

settu hvort fyri sik ])ari; hann setti hann i meisinn, en

hun hana, ok båru ])au svå lengi Jiartil ]iau komu at ein-

um tungarbi. J)au voru komin til Garba, livar åbr var

biskupsstoll å Grænlandi, ok voru ]>au svo ])ar um vetrinn.

Um vorit eptir komu ])au til Islands” o: uNu vil jeg melde

noget om dette Ægtepar. De reiste tit ud af Landet (Is-

land), og det hændte sig en Gang, at de lede Skibbrud ved

Gronland
,

thi de havde faret vild paa Havet. Der druk-

nede ethvert Menneske med Undtagelse af de to. En

aldrende Hantrold og Huntrold kom dertil Stedet. Hun

(Olof) bandt 3 Alen Lærred om Hovedet paa hende, men

2 Alen Klæde om Hovedet paa ham. Troldene bare store

Kasser paa Skuldrene, og satte hver for sig deri. Han-

trolden satte BjOrn i sin Kasse, men Huntrolden Olof i sin

;

de bare dem saaledes længe, indtil de kom til et Tungjerde 1

,

de vare da komne til Garde, hvor Gronlands Bispestol for-

hen var, og de bleve der Vinteren over. I det næste

Foraar ankom de tilbage til Island.”

Vi ville ikke udpege de formeentlige Overdrivelser der

findes i dette Stykke. Det sande deraf kan have bestaaet

deri, at det nævnte Ægtepar er blevet forslaaet med deres
• •

Skib til et ubeboet Sted paa Ostgronlands Kyst, har der,

af Eskimoer af begge Kjon
,

faaet nogen Hjælp og Ledsa-

gelse til Garde, som et da endnu af de gamle Colonistcr

beboet Sted, der dog ikke længer var Biskoppens Residents,

og at de der have opholdt sig Vinteren over. Vi have des

^Saaledes pleicr det Gjerde al kaldes, i Island, som omgiver cn

Gnards tun eller Hjeramcioark.
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værre ingen Beviser for Sandfærdigheden heraf, men en

saadan Begivenhed kan vel have tildraget sig henved 1445-

1446 ,
da vi sec af den ti torn meldte pavelige Bulle at ni

Kirkesogne endnu vare tilbage i Gronland
,
samt at ellers

de af Eskimoernes Fangenskab udfriede Colonister igjen

havde tyet til deres forrige Boliger, o. s. v. At Grønlæn-

dernes Klager 1448 vare komne til Pavens Kundskab, viser

og tilstrækkelig, at al Fart mellem Gronland og det øvrige

Norden da ikke var ophørt.

12
)
De norske Gronlandsfareres Udryddelse af
tydske Handelsmænd eller Sofarere, 1484 .

Vi have ovenfor paa adskillige Steder, (som III, 32,

36-39, 43, 65, 117-121, 123-27, 135, 142, 159-65, 169-

76) søgt at paapege, anføre eller udvikle de forskjellige

successive Aarsager til den gamle Grønlandske Colonies og

Handels Forfald, deels foraarsaget ved Skrællingernes eller

Eskimoernes Anfald, deels ved den norske Regjerings ukloge

Handelsforhud og det den selv forbeholdte Monopol, samt

endelig Hanseaternes, Victualiebrødrenes og den fangne

svenske Konge Albrechts væbnede Tilhængeres Indtagelse

og Udplyndring af Bergen, den grønlandske Handels Hoved-
sæde, i Aaret 1393. Vore Annalers Grønland vedkom-
mende Efterretninger ophøre med Aaret 1412, Dron-
ning Margretes Dødsaar; da var Norges Handel paa dets

Skatlande saa afkræftet, at intet Skib ankom derfra til hele

Island. Dog finde vi at Farten mellem Grønland og Norge

endnu fandt Sted i Aaret 1418 (ofr. III, 40 jfr, 148 o. f.).

Hvorledes det senere er gaaet med den
,
vide vi ikke, men

have dog al Grund til at mene at den i nogen Tid er dre-

ven derpaa fra Bergen. Ikke des mindre er den, efter al Rime-
lighed, bleven meget forstyrret, om ikke ganske afbrudt, ved

Hanseaternes eller Victualiebrødrenes nye Indtagelse og

Ødelæggelse af Bergen .1428 eller 1429 (nogle antage

endog, at slige Begivenheder have gaaet for sig i begge
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disse Aar). Endnu henved 1444 linde vi at Grønlands

gamle Colonie ikke var fuldkommen gaaet lil Grunde, og

at dets cliristne Indvaanere da forlangte Geistliges Udnæv-

nelse ved Pavens Bistand, saa at Communicalionen med

Europa, rimcligst især Norge, da ikke var ganske ophort.

Den synes og at have ved varet 1450. Fra den Tid af op-

hore alle, os bekjendte Efterretninger, med Undtagelse af

en eneste
,
der angaaer en Begivenhed

,
som endelig skal

have foraarsaget den norsk-gronlandske Handels fuldkomne

Ophor.

Vi have fundet den i Peyrere’s Relation du G roenland

(trykt i Paris 1617) 2 Parts 1 Cap., hvor det berettes at

Forfatteren, som i nogen Tid havde opholdt sig i Kjoben-

havn og der samlet Efterretninger om Island og Grønland, ,

var af den berømte Oluf Worm bleven forvisset om 1 at

sidstnævnte havde fundet den Underretning i et gam-

melt dansk Haandskrift, at der omtrent i Aaret 1484, under

Kong Iians’s ltegjering, endnu vare i Bergen i Norge meer

end 40 erfarne Mænd i Live, som hvert Aar pleiede at

fare paa Grønland, og hjemføre derfra kostelige Varer.

Da de i ovenmeldte Aar kom tilbage derfra, forlangte tyd-

ske Kjobmænd
,
som da vare komne til Bergen, for at til-

forhandle sig slige Varer, dem tilkjobs, men Nordmændene

vilde ikke sælge dem. Tydskerne hævnede sig paa den

Maade
,

at de indbøde hine norske Sofarende til et Aftens-

maaltid, men ombragte dem alle den samme Nat. For-

medelst disse Manddrab maatte Farten paa Grønland op-

I Schachls haandsltrevnc Enarrationes de Grocnlandia, Cap. 19,

findes fuldende hertil horende: „Sivcrtus P. 1 1 Cap i p. 31 ex.

Codicc antiquissimo manuscripto vindicat, qnod circa annuin 1484”

($-c.). Herefter skulde man tro at Henrik Sivers selv havde fundet

eller læst Haandskriftet, roen det Skrift, som her citeres, er sikkerlig

ikke andet end den af samme efter Pevrerc fra Fransk oversatte
•*

Bcricht \on Gronland, Hamburg 16/4, 4. Jfr. ofr. 111, 366*
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liure, da ingen var tilbage, som kunde finde den rette

Kaas derhen.

At denne Efterretning skulde Være aldeles opdigtet,

er ikke rimeligt, endskjondt den vel kan være betydelig

overdreven. Tiderne vare overhoved meget urolige og

forstyrrede. 1482 havde Hansestædernes Deputerede, i en

fælles Forsamling, forbudet Damborgerne al umiddelbar

Handel paa Island, da denne kun maatte fores fra deres

fælles Contoir i Bergen
,

og den 1 Februar 1483 lovede

Kong Hans i sin Haandfæstning at han ikke vilde tilstede

nogen Kj6bmand fra Hansestæderne at seile til Island J
.

Disse Bestemmelser nægtede Hamborgs Baad og rige Kjob-

mænd at efterkomme, men udrustede i Foraaret 1483 en

Deel Skibe, ladede med Korn, til Island. Dette mishagede

imidlertid Stadens Almue, da den fandt Brødet for dyrt;

den fordrede at Korns Udskibning til Island, hvilken de

ansaae for en Hovedaarsag til Dyrtiden, skulde standses,

og da dens Begjering derom afsloges, begyndte der en

farlig Opstand, som varede længe og filsidst kun med Nod
og .noppe kunde underkues. I Danmark og Norge var

Tilstanden ikke stort bedre. Sønder-Jylland hærgedes af

Oversvømmelser og Bigerne overhoved af Pest og Dyrtid.

Fremmedes Voldsomheder bleve derfor tit ustraffede. 1484

1

) Kongen forbandt sig \ed samme Haandfæslning til at tilhjælpe

at der skete tilbørlig Bod oc Vandel” for det i Bergen af de Tyd-

ske (1455) begaaede Drab paa Biskop Thorlav
, Brodrene Oluf og

Peder Nielsen, deres Bbrn o. s. v. (ialt GO Personer). Dette gruelige

foretagende (hvorved Munkalif Kloster ogsaa al brændtes) foranledi-

gede cn meget langvarig Feidctilstand mellem Lybekkerne eller Ilan-

vSeaterne paa den ene Side, og de ovcnnæxntq mægtige Adelsmænds

rige Arvinger paa den anden Side. Den vedvarede endnu 1484 og

sluttedes forst ganske ved et Forlig mod Olufs Son Axel (som havde

fort cn formelig Kaperkrig med Ilanscstø^derne) i det 16de Aarhun-

drede. Sec herom Werlauffs Undersøgelse om de Hanscatiskc Kjob-

mænds Opstand i Bergen 1455 (Afhandling til Christ. 1 Ilist., S.

91 -j 20, ogsaa indfort i det Skand. Lit. S. Skr. 10de Bind, for 1818).
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vare Oprfirene i Hamborg standsede; da var der igjen Over-

tlbdighed af Korn og Handelen paa Island dreves snart

derfra med fornyet Kraft; dette har da rimeligviis (hvis der

er noget sandt i den ovenanførte Efterretning) vækket Ly-
sten til dens Udvidelse til Grbnland. Dog vide vi ikke om
det var Hamborgere, Lybekkere (som i den Tid laae i

Feide med Danmark) eller andre Hanseater, som hin For-

brydelse snarest kunde tillægges. Havet og Kysterne vrim-

lede ellers paa den Tid ikke alene af Hansestædernes be-

væbnede Skibe, men ogsaa af engelske og franske Fribyttere

eller Sorovere, som let kunne have haft Deel i saadanne

Handlinger som den herommeldte. At Soroverne i denne Pe-

riode endog havde deres Tilhold i de Grbnlandske Farvande,

berettes, som vi nu skulle see, af samtidige Forfattere.

13) Om Soroveres Ophold ved den Grønlandske

Kyst, henved 1404.

De hertilhorende Efterretninger findes hos Olaus Mag-
nus i hans (III, 464) ovenanforte Værk om Norden,

hvor de dog oiensynlig sammenblandes med andre ældre,

om Sor5verier, drevne af Skrællingerne eller de i Gronland

indtrængte Eskimoer, benved 95 Aar for. De som her

vedkomme os ere allerede bievne omhandlede af Zahrtmann

i hans Beskrivelse over Zeniernes lieiser i Norden (1. c. II,

33), efter at (S. 32) den Gisning var fremsat at Zenierne,

hvis de virkelig have befaret Nordens Farvande, have -bort

til de saakaldté Victualiebrodres af alle Nationers Eventyrere

sammensatte Bande, 1 som og, efter hvad andre forhen

1 )Selv den .store Columbus er blcvcn beskyldt eller mistænkt for

at have i sine yngre Aar dceltaget i lignende Foretagender, men han

niaa i al Fald undskyldes ved de Tiders Tænkcmandc, efter hvilken

Sdrovcri, eller saakaldct Fribytteri, som Washington Irving meget
rigtig bemærker, næsten ansaacs for fuldkommen lovligt f^piracy vvas

idmost Icgitimated’
?

; Life of Columbus I, 18 ). Hvad vare og i

Urunden Spaniernes successive Plyndringer af Sydamerikas Rigdomme

°g Riger andet?
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havde formodet, ved Plyndringer have bidraget til den

gamle Grønlandske Colonies Undergang.

Vor Forfatters Ord lyde saaledes (i c. p. 68 Libr.

II, Cap. IX)
: U0stendendum erit iter a portu Yestrabord

Islandiæ ad marinam excelsamque rupem Huitsark dictam,

quæ mediam navigationem continet ad Gruntlandiam
,

in

qua genus piratarum reperitur’ 1 Zahrtmann har

meget rigtig anført dette Sted saaledes: uVi ville nu vise

Veien fra Havnen Vestrabord 2 paa Island til den høie

Klippe Hvitsark, der ligger i Havet, midt paa Seiladsen til

Gruntland (Grønland). Paa denne Klippe findes en Art

Sørøvere” o. s. v.. Efter at have forbigaaet det her næst-

følgende, som angaaer en ældre Tid og et forskjelligt Folke-

færd, bemærke vi dette Sted af i Ode Capitel:
tt
In litore

(Gruntlandiæ) cernuntur habitationes humanæ, quasi eversæ

carinæ, et merito, quia ex costis cetarum, velut grandibus

lignis, incolæ conficiunt ædes, musco et fruticibus, pro ni-

vibus et imbribus arcendis, solicite contegentes. Orien-

taliora autem huius terræ (intermedia rupe Hvitsark præ-

dicta) Norwcgiam respiciunt, quæ versus insuperabilem

arcem Regis Norwegiæ Vardahus continuantur, sed ad sep-

tentrionalem plagam et partern occidentalem incognito fine

terrarum et aquarum ampliantur.” o
: uPaa Grønlands Kyst

•*

*) Her folder det ovenfor (III, 464-65) ineddeeltc Sted om Grøn-

lændernes Læderfartoicr, hvilke Forfatteren 1505 havde seet ophængte

paa Oslo Domkirkes Muur, og som sagdes at være erobrede af Kong

Hakons Krigsskibe, o. s v.

*) Hertil foler Zahrtmann denne interessante Anmærkning: uFor-

gjæves søger man dette Navn paa alle andre Kaart, endog paa det

son* findes i den 1567 udgi\ne Oxersættelse af Olaus Magnus.

Man finder det ikkun paa Zenierncs Kaart. Nicolaus Zeno jun. har

der ved Navnet Votrabor godtgjort, at han virkelig havde benyttet

alle tilværende Kilder,” Vi kunne og bevidne at hint Sleds Navn

ikke heller findes paa Originalkaarfet ved det heroinhan diede Værks

anden, i Rom 1555 trykte Udgave; den forste udkom i Venedi

1539, men den have vi ikke kunnet cftersec.

ir

n
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soos menneskelige Boliger, der ligne Skibsskrog med op-

vendt Kjol, af den Aarsag, at Indbyggerne opfore deres

Huse af Hvalfiskes Ribbeen
,

og tække dem omhyggelig

med Mos og Lyng, for at holde Snee og Regn ude 1
.

Dette Lands ostligere Kyster vende mod Norge (med den

ovenmeldte Klippe Hvidserk midt paa ¥01011") og fortsæt-

tes til henimod Norges Konges uovervindelige Fæstning

Vardohus, men udbrede sig mod Norden og Vesten, med

ubekjendte Grændser til Lands og Soes.*’

I A
r

ærkets Ilte Capitel fortsætter Forfatteren sine

(som det ovenfor er viist) noget forvirrede eller sammen-

blandede Efterretninger om Sdroverier, drevne fra de

Gronlandske Farvande, paa folgende Maadc: uSupradicto

capite proximo parumper de exeelsa rupe Huitsark, medio

maris tractu inter Islandiam et Gruntlandiam sita, dictum

videtur: nec tædet eam repetere per amplius explanandam.

In ea etiam circa annos Domini mccccxciiii duo insig-

niores piratæ
,
Pining et Pothorst, ab omni humano con-

sortio
, aquilonarium regum severissimo edicto, ob atrocis-

sima latrocinia, ’quasi in despectum et contemptum omnium

regnorum et armatorum
,
cum complicibus suis piratis pro-

scripti habitabant, multaque crudelia facta in quoscunque,

sive prope sive a longe navigantes, committebant: uti et

alio tempore Vitelliani piures et insigniores piratæ (sic

dicti) magna facinora egerunt et ad ultimum communibus

omnium regnorum aquilonarium armis e vivis sunt sublati. . .

.

1

^ Alt dette passer formodentlig paa 1 dc gronlandske Eskimoers

Vaaninger, især dc nordligcrcs, eller overhoved deres, som mangle

Træ til det ellers brugelige Ttinimerværk, istcdcn for hvilke t dc da,

efter Fabricii Beretning (saavcl til Huse som Telte) bruge Narhvalens

Horn. Fauna Grocnl. S. 31:” etiam ah incolis borca?, ligno carcn-

libus, in domibus tentoriistjue suis pro ligno habetur.” Scoresby

fandt Hvalfiskebccn i de paa Jamicsons Land boende Eskimoers

Jordhytler, af hvilke Taget var borttaget. (Journal of a Voyagc,

&c. S. 214).
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In hniusce altissimæ rupis supercilio compassus, circulis et

lineis plumbeis, satis ampla rotunditate, opera prædicto-

rum Pining et Pothorst, formatus est: quo nieta com-

pendiosior latrocinari volentibus data est, ut sciant quor-

sum opulcntiores deprædationes extendi possint.” o
: tC

I det

næstforegaacnde Capitel sees noget lidet anfort om den

hoie Klippe Hvidsærk, som ligger midt i Havet mellem

Island og Grtinland; dog ville vi lier gjentage dette ved

at udvikle det noiere. Paa den boede, benved Aaret 1494,

med deres Medskyldige, to berygtede Sorovere, Pining

og Pothorst, ligesom til Trods og Foragt for alle Riger

og deres Krigsmagt, da de, ved de nordiske Kongers meget

strænge Anordning, vare bievne udelukkede fra alt menne-

skeligt Samkvem og erklærede fred 1 tise, for deres yderst

voldsomme Hoverier og mange grusomme Handlinger mod

alle Seilere, som de kunde faae fat paa, enten nær eller

fjern, ligesom og til andre Tider de saakaldte Yictualie-

brodre, der overgik hine i Mængde og Ry, udforte store

Misgjerninger og bleve tilsidst udryddede af de Levendes

Tal ved samtlige nordiske Rigers forenede Yaaben

Paa hip meget litiie Klippes Top have de ovennævnte

Pining og Pothorst, af en betydelig Runding, ved Kredse

og Linier, dannede af Bly, forfærdiget et Compas; derved

er Ledigheden bleven gjort bekvemmere for dem
,
der ville

gaae ud paa Rov, da de saaledes fik Anviisning om, i

hvilken Retning de skulde gaae til Soes for at stige bety-

deligt Bytte.”

Ovenfor Gapitlet, som har til Titel: Cl
de Pygmæis

Grundtlandiæ et rupe Hvitsark,” sees et Træsnit, hvorpaa

der forestilles et Stykke af Kysten, paa hvilken en Dværg

(Skrælling ?) giver sig til at kjæmpe mod en dobbelt saa

stor Person (Europæer?), begge bevæbnede med Landser.

Ude i Stien forestilles en Klippe, hvorpaa et Compas er

indgravet, med Overskriften: MONS HV1TSARK.

Isbjerget Hvitscrk (see ofr. 1, 361, 453, II 6S6, 7*20
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III, 224-226
, 251) er her sikkerlig bleven forvexlet med

en anden Klippe, Skjær eller O paa eller ved Grønlands

Kyst, hvilken de her omhandlede Rovere have valgt som et

Opholdssted
,

hvor de ansaae sig sikkrede for fjendtlige

Krigsskibes Efterstræbelser. Muelig gave de den selv et

for Forfølgerne vildledende Navn. Vor Forfatter synes at

pege til dens rette Beliggenhed, i det han nævner Havnen

eller Stedet Vest rabo

r

r/, som det Sted paa Island, hvorfra

man i lige Linie kunde seile til hin Sørøverrede, der laa

midt paa Veien mellem Island og Grønland. Dette sag-

des ellers med Rette om Gunnbjornsskjærene med Kors-

oerne, nu kaldede Danells og Graahs Oer, af hvilke een i

den førstnævnte Gruppe fra gammel Tid af bærer Navn af

Hvidsolen eller Hvidsaddelen; (see ovenfor I, 148-49 111,

250, 260-261). Danells Oer ligge efter Graahs Kort,

hvorpaa de allerede antoges for Gunbjornsskjærene
,

lige—

overfor det Forbjerg i Island som kaldes Staalhukken. (Isl.

Stdlbjarg eller St alfjali, den sydligste Deel af Latrabjerg

eller Fuglebjerget), men tæt derved ligger Gaarden Bard,

ved en Vig, der forhen (ligesom det nærliggende Keflevig)

kan have været brugt som Havn. Dette Bard horer til

Rbtfesanden (hvorfra Rolf opsøgte Gunbjornsskjærene),

hvis Eier Laiigmand Eggert Hanssen (henved 1515-53)

paastod Eiendomsret til Korsoerne (Graah's Oer), fordi de

laa lige overfor hans Eiendomme (see ovenfor I, 142-143).

Dog gives der et andet Bard (med en Bardsvig) noget

ostligere i den samme Fjerding af Landet, paa dets nord-

lige Side, hvorfor hint Bard (af hvilket Bardestranden har

faaet sit Navn) vel kunde kaldes Vestra Bard eller Vestra-

bard
,
hvoraf det hos Olaus Magnus forekommende Vestra-

bord (ved en ubetydelig Skrive- eller Tryk feil) rimeligviis

er bleven dannet, — især da vi ovenfor (paa nysanførte Steder)

haveviistat nogle i hans Tid, og end før, sammenblandede Bjer-

get Blaaserk med Ilvidserk, og antoge at dette laa paa Landets

østlige Kyst, indenfor eller kort fra de nu saakaldede Graahs
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Oer (især den stOrste og vestligste af dem, nemlig Hvid-

saddelen). Begge de ommeldte Steder af Navnet Bard

findes paa det af Oldskrift-Selskabet i Rafns Antiquitates

Americanæ udgivne Kort over det gamle Island; der-

imod findes Navnet Vestrabord ikke paa det Kort over de

nordiske Lande som ledsager Udgaverne af Olaus Mag-
nus; dog er det optaget paa Zeniernes Kort, under

Navn af Votrabor (jfr. ofr. S. 474) men aflagt paa Is-

lands Nordside, saaledes at det omtrentlig kunde svare til

det nu kaldte Vesturhop
,

et lidet District i Hunevatns

Syssel
,
— men

,
naar man lige derfra vilde soge et

Sted ved eller paa GrOnland, maatte man enten gaae al-

deles glip deraf, eller ogsaa stikle paa den sydligste Deel

af den ved Scoresby opdagede Liverpools Kyst (osten for

Jamiesons Land) mellem den 70de og 71de Grad. Det er

ingenlunde rimeligt at Pining og Pothorst liave der anlagt

deres Sciroverrede. Paa Zeniernes Kort forestilles Forhol-

det ganske anderledes, da man, med samme Kurs, maatte

komme fra Votrabor til en lang og smal O, liggende

udenfor Forbjerget Hian i Oster-Grønland
,
hvorved efter

Estrups Gisning (1. c. XX, 266) Hvidserk kunde menes.

Dersom Gunbjornsskjærene eller KorsOerne saaledes have

været Tilflugtssteder for hine Rovere, henved 1494, er det

mærkeligt, at den førstnævnte Ogruppe, efter islandske

Efterretninger, allerede var berygtet som en Roverrede

henved 1385; see ovenfor I, 112, 115-1(>, 118, 149.

Hvad selve Personerne Pining og Pothorst angaaer,

saa har allerede Zahrtmann (I. c. II, 34) viist deres Iden-

titet med Pinninck og Pijckhorst, som ^fordum havde tjent

Grev Jacob af Oldenborg til Soes” (i hans Feide med Han-
sestæderne) men i Aaret 1485 af Kong Hans (efter Ilvit-

feldts Beretning i denne Konges Kronike S. 62) bleve an-

tagne
4t
for at straffe Fribyttere med Fribyttere 1 .”

*) Hvitfcldt foler folgcnde hertil: <tKong lians lod i lige Maade

tilhinde udi Slæderne, al hvem paa sil cgcl Eventyr vilde tage paa
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Do hos Olaus Magnus forekommende Beretninger om

disse Fribytteres Fredloshed i de nordiske Riger m. m.

maa vel egentlig gjelde om den Tid
,
da de stode i Grev

Jacobs Tjeneste
,

og bleve anseete som Sorovere
,

altsaa i

Aarene 1482 og 1483, neppe om det af ham anforte Aar

1494, ligesaalidet som om de da næstforegaaende fra 1485

af at regne. Denne vor Mening maa bekræftes af en

Optegnelse, som fandtes, tillige med Ivar Baardsons Be-

skrivelse over Gronland, i en gammel Regnskabsbog paa

Færoerne
,
og siden efterhaanden blev oversat paa Tydsk,

Hollandsk og Engelsk
,

i hvilket sidste Sprog den blev

aftrykt i Purchas Pilgrims Part 3 (London 1625) S. 520.

I samme, formodentlig af en Samtidig forfattede, Beretning

fortælles, at Punnus (Pining) og Pothorso (Pothorst eller

Pijckhorst) boede paa Island i adskillige Aar, gik derfra

nogle Gange til Sbes og dreve Handel paa Gronland o. s. v.

mod fblgende Ord

:

uItcm Punnus and Pothorse have inhabited Island

certayne yeeres, and some times have gone to sea, and

have had their trade in Groneland. Also Punnus did give

<1 isse Fribyttere
,

skulde det være dennem frit fore, oc fornefntc

Bytte, Roff oc Pris at indfdre her udi Riget (thi udi Stæderne blcfF

det dennem formeent), hvoraf de skulde haffvc or nyde dc tre Par-

ter, Kongen den fierdc. Disse gjorde Sden paa det sidste saa trang,

at de Engelske og Franske ikke turde opdukke,* de lob tilmct under

Franckcrigis, Hollands oc Englands Side, og ufdrmcdc dennem

der, for lnilcke de ikke tilforn kunde lide Fred hjemme, at omsier

der offuer er ator Klage fort for Kongen afF Franckerigc oc Engeland,

oc giorde voris ud i samme Krig altid storre Skade end de Hnge,

saa mange bleffe lig deroffver Denne Fribjtterkrig varede

udi ni Aar.
7 ’ Mod Frankerige varede dog denne Kaperkrig i fulde

13 Aar, nemlig indtil 1498, efter Ilvitfeldts egne Beretninger l. c.

S. 119: 14J, 145-46. Svanning beretter omtrent det samme i

< tChronicon Regis Johannis” (1560, 4) om
, t
Pinningus ct Pytchc-

horsius/’ ypperlige Somænd og udmærkede Fribyttere« som længe havde

tjent Kong Christian d en 1ste.
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the Islanders their Lawes and caused tliem to be written,

which lawes do continue to this day in Island and are

called by the name Punnus Lawes.’’

Vistnok kjender Islands Historie ingen Punnus, men

naar vi vide, at denne Person (her kjendeligst af hans

Selskabsbroder Potharse eller Pothorst) er den samme som

Hvitfeldts og Svannings Pinninck, og at i det mindste een

Pining sidst i det 15de Aarhundrede var Lehnshovding

over Island ,
saa er Gaaden nær ved at loses. Her mode

dog visse Vanskeligheder i Islands egen, for det 15de Aar-

hundrede mest dunkle og ufuldstændige Historie. Dens

fleste Bearbcidere, endog Espolin selv (i hans Aarbogers

2den Deel, 1823) have kun antaget en Didrik Pining som

Bestyrer af det ovenmeldte Embede
;

det har vistnok og-

saa i Forstningen Finn Johnsen gjort, men han har ved

en (uden Tvivl senere tilfoiet) Anmærkning erkjendt og

godtgjort at de maae have været to (Hist. eccl. T. 2 p.

244-46). Vi ville, i al Korthed, stige at angive Tidsbe-

stemmelsen for disse tvende Navners og Slægtningers Em-

bedsvirksomhed i Island. Den (i det mindste i Landets

Forvaltning) ældre Didrik Pining antages at være forst

kommen til Island 1478, hvor han skal have optraadt som

Mægler mellem Biskop Magnus Eyolfson og Lehnshovdingen

Thorleif Bjtirnstin, der synes at have vedblevet i dette

Embede, endskjondt nogle mene, at han i visse Maader

har deelt det med Pining, indtil 1482, da den sidstnævnte

med Sikkerhed vides at have været ene om Landets verds-

lige Forvaltning; imidlertid varede dette ikke længe, thi

efter at han (formodentlig i samme Sommer) reiste bort,

overtog Thorleif Bjtirnsen igjen Lehnshtivdingskabet og for-

valtede det hele Aaret 1483. I disse Aar gik Greve Jacobs

ovenmeldte Fribytterier især for sig, og det er derfor vel

mueligt, at denne ældre Pining da kan have deeltaget i

dem. Didrik Pining nævnes forst atter som Islands Lehnshov-

ding i Aaret 1488; dog synes han neppe det Aar at være
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selv kommen til Landet, da han lod Embedet bestyre ved

sin Fuldmægtig Henrich Mæding. Muelig er han bleven

forhindret derfra ved Sygdoms- eller Dodstilfælde, thi det er

sandsynligt, at den Didrik Pining
,
hvem vi i det næste

Aar finde som Islands LehnshOvding, var forskjellig fra

ham. Kun een Didrik Pining kan man tilegne de saa-

kaldte Pinings Domme (Pinings domar) eller Anordninger,

af hvilke den forste blev udgivet 1449, i Forening med
Biskop Magnus samt hele Althinget og Præsteskabet, an-

gaaende forskjellige vigtige Anliggender (Tiende, Peters-

penge, Fattigvæsen, Kirkegaarde, samt Geistlighedens og de

verdslige Embedsmænds Indtægter). Aldeles vist er det

at det var den yngre Pining, som i Aaret 1490 udgav den

anden jaf disse Anordninger, hvorved Regler bestemtes

for Engelsmænds og Tydskeres da tilladte Handel i Island

(m. m. vedkommende Politie-, Justits- og Skattevæsen).

Det er derfor ikke underligt at denne Pining eller Pinningk

(ved Trykfeil forandret til Punnus) i et engelsk Skrift si-

ges at have
Ct
givet Islænderne Love og ladet dem skrive,

hvilke Love” (efter Forfatterens Beretning) ugjelde til denne

Dag” (1G08?) i Island, og kaldes efter (hans) Navn
tC
Pin-

nings Love” 1
. Den samme Punnus (Pinninck) drev den

(S. 181) ovenmeldte Handel og Seilads paa GrOnland
;
—

da han i Aaret 1491 hlev entlediget fra Landshtivdings-

skabet over Island, hvilket Ambrosius llliqvod da overtog,

er det sandsynligt at han har fortsat sin Gronlandsfart til

1494, da Olaus Magnus omtaler ham som Fribytter, eller
••

Sorover, paa Oén Hvidsærk i det Gronlandske Hav. Vi-

dere have vi ikke kunnet finde til disse synderlige Beret-

ningers Oplysning.

*) Disse t\emle i Island saaknldte uPinings driinar*’ ere aftrykte i

Magnus Kctelsens Samling af de for Island udgivne Forordninger

l«te Deel (1775, 4) S. 75-77.

(Troldands lustoriske Mindesmæ Kor, 3 Biml. (dl)
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14) Om de af Erkebiskop Erik Walkmdorff

(henved 1516
)

samlede eller meddeelte Ef-

terretninger om Gronland.

Denne mærkelige Prælat var forst Domprovst i Ros-

kilde samt Christian den 2dens Kanzler og hoibetroede

Ven, som derfor, ved hans Understøttelse, blev valgt til

Erkebiskop i Trondhjem x
. Vi have ovenfor (III, 102-193)

fremsat den Formodning at Walkendorff forst har bragt

Kongen paa de Tanker, at lade Grønland og de i dets Nærhed

liggende Oer i Ishavet igjen opstige
,

for hvilken Expcdi-

tion han og i Aaret 1514 erholdt en Alladsbevilgning af

Paven. Om denne paatænkte Opdagelsesreise virkelig blev

foretaget, vide vi ikke. Derimod or det bekjendt at Erke-

biskoppen, efter at han var kommen til Norge, samlede

alle de Efterretninger om det gamle Gronland og Coursen

dertil, som han kunde overkomme, til Brug ved et saa-

dant Sotog, Om disse hans Bestræbelser hedder det i

Lyschanders Grønlandske Krønike (1608) S. 88-99.

uSaa tog hånd sig ogsaa alffvorlig for,

Efter Grønland fra Sticted kommen var

Ved skødisløss Act oc Møde,

At seyle der op oc sicte der paa,

J
) Eiife Axelson Walkendoiff ,

af Fuglebjcrg Ganrd i Sjælland,

Provst i Uoskilde ,
blev allerede 1006 sendt af Prinds Christian

til Bergen, for at stille Uroligheder, hvilke Rygtet ha>dc meget

forstørret \ da er hari vel forst bleven opmærksom paa de gamle

Efterretninger om Stadens forrige Ilandei paa Gronland, m in.

Finn Johnsen har bemR'rlcet at han allerede 1513 eller 1514 nma

hn\c tiltraadt Erkebispediimmel, skjondt Ilolhcrg (B. Il, 11. 18) efter

Hvitfeldt (i hans Bispekrønike S. 111) melder, at han forst blev

^algt dertil 1516. (Jfr. II. et cl. Island. T. 2 p. 343). Torfæns ahforcr

endog (Grocnlandia p. 70) : Anno MDXI1 factus est Ericns Valrhen-

dorphius Arcliiepiscopus Nidrosicnsis , suh Rege lohanne. Kilden til

denne Efterretning angnes der dog ikke.
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Oc vendte der ahn hvad band formaae

Baade Pænding og Guld det rode.

Saa lod hånd forfare det Rige omkring

Hos Leege oc Lærde om alle Ting,

Som nogen om Gronland viste,

Oc fandt blandt Bunder oc Seylingsmand

God Kundskab som hannem blev skicked tilhand,

Som man kunde meest udfriste.

Der sad den Bagge bod’ gammel oc graa,

Fortalde saa srriuct huor det monne gaa,

Hvad Old eliter Old den sagde;

Han gjorde Vidskab: hvad Mercke heed 1

Hvad Compas, Hvad Strig, hvad Leding oc Leed

Mand did under Landet lagde.

Hans Clerker oc Præster sogte om i Vraa,

Hvor de kunde gamle Bdger faa,

Dem ledte de gæmmel 2 til Grunde,

Oc fandt derinden bod’ Land og Koess

Med Viger oc Havner som ligge derhoess,

Det klariste nogen Mand kunde.

Och som den Herre vaar snild oc klog,

Saa samled hånd sammen all Mund og Bog

Dend Seyllatz oc Land til pricke,

Oc lod det tegne med Flid oc Art,

Paa Korted og Rullen saa konstigt oc klart

At mand sig dereflfter kund’ skicke.

Oc som band sligt haffde i Giærning oc Gær

Och vilde forsoge den Reyse oc Færd,

Fick Dybech 3 ham andet at vare,

1

)

Vi troc at det her intetsigende Ord uhvad” man, som en Tryk-

fejl rettes saaledes.

2
) skal vel være det samme Som

,t
gjcnncm.'’

3
) Rettere Dyveckc (Dyveke) og end rettere Sighrit, thi dennes

Batter (for hvis Skyld Erkcbiskoppcn faldt i Kongens XJnaadc) var

da (or nogle Aar siden afgaact ved Doden,

(31*)
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Maatte rumme a(T Riget, fra Bispedom

Och drage den lange Væy ud til Rom,

Der blefThan lagdt op paa Baare.

Vi kjende ikke noget for trykt dansk Skrift, hvoraf

Lyschander kunde, have taget disse Efterretninger om Wal-

kendorfls grønlandske Undersøgelser, hvorimod de (i det

mindste tildeels) vel kunne være tagne af Tillægene til de

gamle, mest af Ivar Baardsen meddeelte Underretninger

om Grønland, som allerede af os ere omhandlede og ud-

givne lier ovenfor (111, 248-61). De Tillæg, hvilke vi

havde al Grund til at antage for nyere eller senere tilføiede,

lode vi ikke aftrykke hlandt de gamle Kildeskrifter, men

troe derimod her at kunne anvise dem deres rette Plads,

som først fremkomne ved Walkendorfls Forskninger, an-

gaaende ældre og nyere, skriftlige eller mundtlige Efterret-

ninger om Grønland og Kursen dertil, især med Hensyn

til de der faldende Vare
,
hvilke han vel især har betragtet

som en tilkommende Rigdomskilde for sig eller Erkebi-

spesædet.

Naar Ivar Baardsøns Efterretninger om Grønland ere

førte i Pennen, vide vi ikke; rimeligviis er det skeet først

i det 15de Aarhundrede, formodentlig efter Foranstaltning

af Trondhjems Erkebiskop eller Capitel
,
som i Forening

synes at have forvaltet Bispedømmerne i Grønland og Nor-

ges øvrige saakaldte Skatlande (see ofr. III, 206). Uden

Tvivl vare de først alTattede i det gamle norske el-

ler islandske Sprog, men ere formodentlig, saaledes som
vi nu have dem, bievne oversatte til Erik Walkendorlfs

Brug, enten ved ham selv eller andre. Han har især villet

benytte dem ved det af ham forehavte Tog til Grønland,

hvilket Land han selv (formodentlig især som Erkebiskop af

Trondhjem) agtede at tage i Besiddelse for ti Aar, hvortil

han udbad sig Kong Christian den 2dens Samtykke, men
forgjeves. Expeditionen skal der ikke være blevet noget
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af 1

,
enten formedelst denne Nægtelse, eller og den Unaade

hvori Walkendorff var falden hos Kongen, som 1521 for-

anledigede hans Bortreise fra Norge, hvortil han aldrig kom
tiere tilbage, men drog gjennem Nederlandene og Tydskland

til Rom, og dode nogen Tid derefter i Landflygtighed 2
.

Ivar Baardsons Beskrivelse over Grcinland tindes en-

ten for sig selv, uden andre Tillæg end de herovenfor

(111, 259-60) méddeelte, der sandsynligvis kun ere et An-

hang til hans topographiske Dictater, — eller og med de

Tillæg som vi nu komme til at meddele, med Hensyn til

hvilke Haandskrifterne kunne inddeles i trende Classer,

nemlig:

1) De, som med Undtagelse af de fra gammel Norsk

oversatte Distanceangivelse, og Kursforskrifter, mangle alle

nyere Tillæg. Hertil hore de Arnæmagnæanske 777 A
og C, 4, ligesom og den i Peder ClaussOns Norriges

Beskrivelse (1632) S. 172-176 indrykkede, samt den is-

landske Oversættelse i AM. 4to 779.

2) Afskrifter af Exemplarer, i hvilke Walkendorff ved

Originalbeskrivelsens Gjennemlæsning, selv har tllfdiet en-

kelte forelobige Memoranda eller andre Noticer, vedkom-

mende det af ham paatænkte eller forberedede Togtil Gron-

land. Til denne Classe regne vi især:

D „Disse Anstalter og oprettede Compagnier (?) ginge til Grunde

ved denne store Mands Fald” — siger Holberg, D. Hist. II, 138.

2
)
Om det Sied , hvor Erik Walkendorff dode, haves forskjclligc

Efterretninger. Hviifeldt, Holberg? den Grbnlandskc Kronik© samt

Ponloppidan i sin Kirkihstorie (II, 744) berette at ban dode i Rorn;

derimod antog den sidstmcldte Forfatter, i hans Gesta et Vcstigia

Dan orum extra patriam (II, 414) at Erkcbiskoppcn, paa sin Tilbage-

rejse fra Rom til Norden, dode og blev begravet i Amsterdam.

Dette meldes der efter „Chronicon Skibbycnse” som naaer til 1534.

Efterseer man dette i Langcbeks Scriptores R. D. II, 573, finder man

kun folgende Ord: „Archiepiscopus Norvegise tra'nsfretavit in Hol—

landiam ac deinde Romara profcctus, migravit ad Domiuum”.
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Den Afskrift, som engang var i Justitsraad og Raad-

mand Pontoppidans Besiddelse, af et ældre Exemplar, rime—

ligviis (i det mindste hvad Noticerne angaaer) copierede

efter Walkendorfls eget Haandskrift. Dette har indeholdt

enkelte Bemærkninger, maaskce oprindelig antegnede som

Marginalia og tildeels Indholdsangivelser til en gammel

Membran. Vi ville meddele de vigtigste af dem her

nedenfor 1

, tilligemed nogle af selve Skriftet, som det

haves trykt i Minerva 17S8 (1ste Bind S. 19-31), tagne

Varianter, betegnede Mi. Retskrivningen viser at Af-

skriften er taget i Christian den 4des Tid, men den er

desværre fuld af Skrive- eller Trykfeil, især i Stedernes

J
) er) Forend Diurncss Kirke og Eriksfjorden forst nævnes, er denne

Bemærkning indskudt:

, t
Eiiksfjord, sub 61 gradu 9 suest paa Landz (Landet).”

Eggers forklarer her (meget rimelig) suest ved Sydvest, og an-

tager dette for ^meget mærkværdigt, saasom det hos Forfatte«

teren af disse Overskrifter rober en rigtigere Idec om den gamle

Osterbygds Beliggende, end hidtil hos nogen er fundet” (Om
Grønlands Oslcrbygd, Landbusholdn. Skr. 4 Bind S. 264). Ilan

antager Tunnudliarbik for Eriksfjorden, aflagt paa Arctandersaf ham
meddeelte Kort paa 61°, hvor ogsaa den inderste Deel aflgaliko

der sættes, men efter Graahs nyere og bedre Kort over Juli-

anehaabs Dislrict, er Tunnudliarbik (med Undtagelse af det for

Is ulilgjængelige Sermelik) den eneste af Districtets Fjorde som
kan siges at ligge paa 61°. Denne originale Notice tilhorer

vel Walkendorff selv, men kan ellers i ældre Tider være blevcn

rncddcelt af en Biskop eller Klerk paa Garde, da Gradmaalin-

gen allerede har været bekjendt i Island, paa den Tid Rim-
bcgla og Blanda affattedes, fra det Ilte til det 14de Aarhun-
drcdc. En islandsk Vika svarer og nbiagtig til en geogr. Mil.

b) Stcrckcness Kircke „alias Garde, ut diccbantur Episcopi Gar«

denscs-’’

c)
<tGardum Kircke, sedes episcopalis

d) l(\age Kircke. Thcrmæ, hic procul dubio mineræ.”

e) „Fos, sedes regia, Encrfjord”.
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Navne. Den synes at være (meget ukritisk) taget af

luse lilade
,

hvis Orden Skriveren ikke har kunnet ud-

linde, hvorved Sammenhængen paa sine Steder er ble-

ven forstyrret. Efter en latinsk Paategning (ved Slut-

ningen) er Afskriften bleven tilsendt en unævnt Canzler,

rimeligviis i Anledning af de ved nysnævnte Konge for-

anstaltede Gronlandske Opdagelsesreiser.

b) En gammel Afskrift i Folio, tagen af en Bog,

skreven i Frederik den 2dcns Tid
,

i sin Tid tilhorende

Hans Lindenow, nu indheftet blandt AM. 4to 777, B,

som i Hovedsagen er overensstemmende med Mi, paa

det nær at den ikke udelader visse Ord, at Retskriv-

ningen tildeels er ældre og at mange Stedsnavne, samt

adskillige andre Ord, ere rigtigere skrevne, hvorimod

den mangler de Marginalter og særegne Noticer, som

ere tilfoiede i Mi. Y
r
ed Bladenes lndheftning ere 4 af

dem komne til at staae i en forkeert Orden. De derfra

tagne Varianter betegnes her med B.

Den af Purchas udgivne engelske Oversættelse synes

at hore til denne Classe. At det blot er dens paa

Færoerne fundne Original, som har ligget til Grund for

WalkendorlTs Undersogelser
,

kunne vi ikke antage med

Eggers (S. 249).

3) Afskrifter, tagne efter WalkendorlTs Bortreise af

Riget, med en forudskikket Beretning om hans Forbe-

redelser til det Gronlandske Tog m. m., samt hans Memo-
randa og Instructioner, som nu haves, i samme Anledning.

Det fuldstændigste og ndiagtigste Exemplar af dem er

a) den Magnæanske Haandskriftssamlings 777, D (4),

Hvortil folgende Notice (som dog vel egentligst har led-

saget C) synes at hore:
itOm Grbnland, kjobt paa

Etatsraad Rostgaards Auction i en fasciculo num. Msto-

rum 604.” Skriften ligner dog noget Asgeir Johnsens,
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Torfæus’s sædvanligste Afskrivers, Haand. Arne Magtius-
sen har confereret denne Afskrift med et ældre Exem-
plar, og tilfoiet enkelte Tillæg heraf, som tildeels vise

en ældre Retskrivning ff. Ex. oc for og, hvilket første

vi derfor have beholdt). Vi have, paa et enkelt angivet Til-

læg nær, lagt dette Exemplar til Grund for nænærende
Udgave af disse Notater.

Z>) Hermed stemmer, for det meste (paa adskillige

Udeladelser og den nyere Retskrivning nær) den af

Estrup i det Skand. Lit. Selskabs Skrifter fra det Kongl.

Bibliothek i Dresden meddeelte Afskrift fjfr. ofr. III,

248); see ellers 1. c. 20de Bind (1824) S. 243 o. f.,

hvor det oplyses at denne mærkelige Samling af Efter-

retninger om det gamle og nye Grønland (om det Grøn-
landske Væsen), nøiagtig undersøgt og tildeels afskre-

vet ved Estrup selv, synes at skyldes
(Jacob Rasch,

som 1706 blev Rector ved Christiania Skole og havde
tilbragt 7 Aar i Admiral Gieddes Huus og der lagt

sig efter Navigation. Besjelet af Iver for at gjenfinde det

gamle, ofte forgjeves søgte Grønland, var han ikke uvil-

lig til selv at følge med det Skib, hvilket man Aar 1704
havde i Sinde at lade afgaae til Grønland. . . tl

Isen

var dengang til Hinder i at komme efter den gamle

Curs fra Island til Grønland, men Rasch meentes at

kunne meddele adskillige nyttige Iagttagelser for en ny
Seilads til Osterbygden. Han havde redigeret til Tryk-
ken Torfæi Vinlandia og Gronfandia

,
og det rigtigste

af de Kaart, som ere tilføiede sidste Værk, skyldes ham 1
*

Aar 1722 sendte han Directeurerne for den Grønlandske
Handel Kaart og mange Oplysninger om Grønland, hvilke

l

)<Jcg anmærker dette fordi Torfæi Biograpii (Minerva Jan. 1788*
pag. 1-5) ikke nævner Ilasch blandt hiint andre Medbjelpere’*
JCstrup* Anmærkning.
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han havde indhentet hos Torfæus eller i Worms Haand-

skrifter.” l)e forste Nummere i hin Samling angaae det

nyere Gronland
,
men Nr. 4 indeholder

<t
Gamle Documen-

ter om Gronlands Beseiling og dets Beskrivelse’’ o. s. v.

nemlig den af Ivar Bore (eller Baardstin) og dens her

meddeelte Tillæg, i hvis Varianter den Estrupske (trykte)

Afskrift af os betegnes med E, Ellers henvise vi til

den lærde Udgivers interessante og hoist sandsynlige Frem-

stilling (1. c. S. 245-47) angaaende disse Raschiske

Haandskrifters formodentlige Tilveiebringelse og Oversen-

delse til det Sachsiske Hof ved (eller for) den (1723)

henrettede Amtmand Paul Juel, til Understøttelse af hans

statsforræderiske Planer til Norges Erhvervelse for Hertugen

af Ilolstein-Gottorp med den Russiske Keisers Hjelp 1
.

c) Det i Ny Danske Magazin 1ste Bind (1794, 4)

S. 1S0-192 aftrykte Stykke uom Gronland. Om Ori-

ginalen meldes det kun at den var umeget gammel,”

hvilket man og kan skjOnne af Orthographien
,
som svarer

til Christian den Andens Tid. Erik Walkcndorff ommeldes

her, men hans Memoranda og Instructioner ere ikke

fuldstændig meddeelte.

cl) En Afskrift i Klevenfelds Samlinger (i Geheime-

Archivet), som uden Tvivl nedstammer fra en meget god

og gammel (nu ubekiendt) Original. Varianterne beteg-

nes her Ma.
Af Torfæi Groenlandia (S. 70-73, 258-260) erfares at

han har været i Besiddelse af en Afskrift af de Walchen-

dorlTske Tillæg, som synes at have svaret til den udforligste,

her af os udgivne. Det er htiist sandsynligt at Rasch har

haft Leilighed til at afskrive dette Exemplar, endskjondt

den Dresdenske Afskrift ikke er fuldkommen overeens-

0 Efter Planen skulde (blandt andet) en russisk Flandc udrustes,

for at erobre en Deel af Norge tilligemed Færoerne, Island og Gron-

land, o>er lmlket sidste Juel selv skulde udnavnes til Statholder o. s. r.
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stemmende (ihvorvel næsten lige saa udforlig) med den

her meddeelte Magnæanske, der lyder saaledes

:

u[Rett Kaaessen til Grønland som visse jocfrode a Mænd
sige oc skriflfve ib Bøger, som Biscop« Erich Walchendrop 4

Biscop udi Trundhjem wille haflVe ladet forfare med hans,

eget Skibsfolch [oc bekostet 4’, dersom Konning Christian

den anden med det nafn [som var Danmarchis Kon-
ning/ 1 Aville hatTve det tilsted oc derfor unt hannem samme
Land qvit oc fri udi thi Aar, og der Konningen icke det

vilde tilstede blelT dette tilbage«?.

Frimo fran Stadtzmullen 7i ret i fuld Wester, derudaf!

linder band* Hvadsnes * i- Grønland. Der er mindst

Strøm oc [mindst Hvalgerinden 1

,
[men Strømmen oc

Ilvalgerinden 3 ere m norden for dennem oc schall hånd da

hafve tou delen aff haffved til Irland «!4 oc Tredingen« til

Island/5
. Drager hånd saa langt Vester oc er det [saa

goed SøesiunenV og sictcd 7 ’ klardt Weder, da sees Snef-

fels f Jochell i Nordost 7 liggendis paa Island oc Hvidserch"

et Bjerg, [saa heder, Nordvest« liggendis-* paa Grønland.

[Item er det saa, at mand fanger Storm i Søen [afTNor-

u) udcl E. — b) udi deres, E. — c) u. E. — d

)

Walkcn-
<lorp

,
E. c) u. Afa. f

)

u A/a. g*) Denne Indledning (fra

første [) udelades af />, Ah. — li) Stadt/.mulen ,
R, Stadsmuren

(eller Stadzmullcn) E. Stadzmøllen
,
Ala. Stad in Norway, Purclias.

Stadt, KL — i) man E. (lier o. fl St ), mandt, Af«. det hole Næs
som kaldis, till. Al. — k) Ilvattlsncss

,
Ala. Ilvatzncss

,
Af/., //.

Swarlnesse, Purclias. Hvarfnæs, Al. — I; Hvalgrinden (her og. fl. St.)

A fra [Ilaff Svclgcr, Ma; Hafglcrdlngcn > Kl. — vi) fra [som er,

E\ m. Strømme oc Hvollcringcn (Hvallerlngen) ehr, Af/., R. Strøm-
men og Hafglerdingen ere, Kl. — n) Island, E, — o) Venndlngcn,
A/a

5 Vendingen Af/, Wcdingen R. — p) Grønland E. — q) godt
Socsyn, E. god Socsyn Kl. gott scilet, Mu\ guod solesyn, Mi. —
r) u. h. sigtig Al,; siige godt oc, R. — s) tillige Snæfeltzsjokul, Kl

t) Nordvest, E. — u) Ilvitscik, Kl. — v) u. R. — x) fra [u»

E.
;
lenngcr, Ma.
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den« da scall mand logge vel bie, det beste h mand kand oc

forvare sig veli at Weiret iche forselter hannem ned'* i

den Strom, som er Vester under Irland d 5
.

Item fanger mand Storm paa Reyssen aff Synden, da

holde sig sin rette Kaaes, oc dog blitTve [vel bi c det

beste mand kand, dog iche for meget a(l‘ Kaaesen. Saa

lenge Hvidscrch drager i Noer, da rnaa mand drage sig

ind under Landet, da ined Guds Hjelp finder mand en

Hallen som heder Erichsfjorden
,

liart nær/ som [Garde

Stedt ligger*1
.

Item naar mand er mitt imellem Gronland oc Island,

da seer mand i* klart [sigtigtWeder * oc lioge Fjeld, som heder

SnelTelss Jochell liggendes paa Island
,
som for er nefnet

oc* Hvidserch udi Gronland, oc da sigis for vist at der

er icke da XXX Uger Soes [til Land, i hvilchen Weg
mand vil uddrage til, enten til Gronland eller til Island"17 .

Kaaesen fra Island oc til Gronland.

Item er mand sonden for Breedeijord” i Island lig-

gendis, da schal hånd prise Vester saalænge hånd seer

Hvidserch i Gronland
,

oc siden prise Sudvest 0
,

saalenge

fornefnte Hvidserch staaer i Norden P; saa maa mand med
(i uds Hjelp frilige soge Gronland, foruden stor Fare for

Iss 9 ,
og med Guds Hjelp finder da Eriksfjorden.

Item er man norden for Breedefjord [som ligger udi

u) u<Ld. K. — b) meste, (o. 11. St. K. — c) Ind ,
E.. Ma. —

(I) Island, K
. , Ma. Tor/'. Den lude Artikel (fra forste [ ) n. af

Mi.
%
B. c) vester, A/c, — f) Nord, A/c. — g) Garde, Kl. %

Gardestedt, h
%
Mi

,
/i, Gardeste Ma. — li) soni Bispesædet er, till.

A/. i) saal. de Ovrigej Or. i ett. — h) Sigtevair, E. Kl.; sigtet

V\ eder, B. — /) tillige, till. Kl). — m) fra [paa hvilken Side ntnn

'il segle, Mu. — n) Brcndefjordt, Mil $ Brcj dafjorden
,

Kl. —
°) Sudost, B. (urigtig). — p) Nord fra elher ML B. — (i) OC

lorudeu stor l.ifls Fare t. Ma.
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Island«, saa scliall mand prise Sudvest, saalenge Hvidserch

drager i Nor, da med Guds Hjelp maa mand^ soge Lan-

det, som forskreirvet staar 6'

.

[Item fornemmer man Iss saa scliall mand prise Son-

der i Soen, thi mest Issen kommer alf Troldebonnen^,

dog scliall mand icke saa meget prise 6’ Sonder, at mand

kommer for nær om Issland/, fordi der er [stor Strom ÉT

som er^1 XX * Uger Soes fra Irland* 8
.

[Item Irland / ligger Sudoest alf Gronland"1

• •

[Item Island ligger udi Oster aff Gronland".

[Item all* den Iss som lienger i Bjergene i GrOnland,

staar stor Taage [aff ret Frost 0
;
saadan Taage staar af den

Iss som kommer aff Troldbonen p.

Disse H are fail? udi r Gronland 3
.

Sabel* Maar/<
,
Hermelin 9

,
hvide Falche y [Sielspech,

noch Hvalspech-V Rosmertandr
,

[SOlfberg nocli Guld-

malm 1 °~
,
Fisch fr

,
[nocli ° Lax, noch aa Elshuder bl> 11 och

a

)

fra [ u. E. — b
) l»y££l*ligcn, till. E i rigelige Mi. — c) Flor

staar i Ma det latinske Ord I'inis . — d) Trollebnln, E

;

Trolle-

hotten
,

Mi; Troldbotnen ,
Kl. — c) holde, Kl, — f) Frees-

land, Purchas — g) store Stene, E, stuor slormb, Mi, B. — h) ere,

E. — l) noget utydeligt ; synes at skulle være blevet forandret til

YX ellor XIX; femten B. Mi,, 15 E.\ Torfaeus har læst, XX, da

han oversætter Tallet ved viginli. — le) Island Mi, B, E, TorJ. Den

hule Artikel fra rørste [ udel. af Ma. — l) Island, E. m ) fra [ u.

Ma, Mi.— tt) fra [ u . E, By Ma, Mi.
;

fra næstsidste [ Freesland lyelh

South, Island East from Gronlan d, Purchas.— o) fra [ i Eetfrost, E ;

frost and cold
,

Purchas. — p) Trollebotn, E. Fra [ u. B, Ma,

Mi j Trollebothon
,

and it is a greath vvildernesse, Purchas. —
q) falider B

,
Mi — r) fra [ Vare som komme fra, E. — s) fra

NB GrOnland er it rigt Land paa willde Vare: Hvide Bjornc, Ma.

— t ) Sabel E. — u) Bæver, till. Kl. — t>) Sclskind, till. Kl. —
.r) u E. — y) Rosmerhuder oc Recb deraf, Eenhjorningshorn, till.

Kl. — z
)
Guldmoldt (Guldmuld eller Jord, Guldsand) B

,
Mi.; fra

[ Marmorsteen, Chrlstall, Ma. $ Gold and Silver bilis, Purchas
;

tdr,

till. Kl. — «?) fra [ Sol\ bjerge, Guld, Ilvalfiske, E . ;
(fish) dried and sal-

ted, Purchas. — 6) u B3 Mi. - aa) u. B, Mi. - bb) Rintzhudcr, till. Kl.
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allehoande Felwerch a
,

Los, Refve, UlfTve 6 oc Fel-

frasser 0 1

2

.

Item at ikke forgjette at tage den Steen med at for-

fersche Vand med i Soen, om Behoff gjores, hvilken Steen

jeg forschriflYer*7 alT Tydskland oc kommer til Bergen i

Foraaret*

.

Item at icke forgjette at tage tou Tonder goed fersch

sort Jord med, til at slaae udi Balger/ 13 oc sie aff [salted

SOen/r der igjennem 7
', saa mand kan bruge det.

Item naar Gud foyer det at mand kommer under

Grbnland, da schall mand intet 7 sætte ileere udi Land end

11 Personer, oc tage merchelig Bescheden a(T dennem,

hvorledis mand tager [merchet paa dennem* 14
,
om det

er uden Fare eller ey, at fare udi Land eiTter dennem.

Item jeg oc fuldkommeligen forbinder dennem for-

nævnte Land soge ville, at de tager [der nogen Mands

Ord fore 7
,

at de"1 gilTve sig ileere udi Land end saa

mange, at Skibet er alf" bemandet oc besorget met Sty-

remand, saa det kan Iobe tilbage igjen
,

oc merclie vel

Kaasen oc Veyen til Gronland igjen, om de blive grefne

eller formorde 0 som i Land vorde/*
,

thi de schulle, [med

Guds Hjelp, faa Undsettning igjen inden Aarss Dag, saa

steich, at de schulle [med Guds Hjelp 7 forsvare sig self

oc undsette dennem i Grbnland blifve r15 .

(
i

)

Feldtwerk, Mi ; PellsvflPrk, E. — b
)

Vel (ve, Mi-

$

Vulfve, /i,

hvide o» sorte Bjorne, till Ål. — c) Fielffse, /i, Mi; Fiéldfraser,

E. Fra
[ Vadmell

,
SniOr, store Skouffve (?), Hjorte, Renner.

Der er mange Slags Vndmell (?), llualler oc underlig Diiir 5 M(t,

som ophorer her ganske. Varehus nævner ogsaa Otters (Oddere).

— r/) jeg forskrev 2£, //, .V/
,

jeg har forskreven Kl. — e) Iler

ophorer alt hvad der horer til Memoranda eller Instruction
, med

Hensyn til den forehavte Gronlandsreise
, i V ,

Mi. — /) Baller,

i’, Kl. — £f) SaltsOen ,
E. — h) saa længe det (Vandel) forfersker

sig, t E, Kl. — i) ikke, E. — Jfc) Mærke af dem, E. — /) fra [dem
Vare, E. — in) ei, t. E. — n) altid, E. — o) formyrdede, E.\

myrdede, Kl. — p) blive satte, E, Kl. — q) u. E. — r) blcvc, E.
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Item formercke« mine Klerche, at der er nogen Hb-

vitzmand, eller [Almuen solf ^ ,
icke vil hafve eder udi Lan-

det 16
, at I da biuder eder til Tjeneste, for c Sclirifvere

[eller Kapelaner 1

1

,
om I formerche de ville annamme

dennem*, eller Tienestekarle, saa I fdrst kunde fange

Tjeneste oc siden schiche eder efftersom Behofif gjbres.

Item at iche forgjette at tage tou eller trej Sexringe

oc/ Otteringe 18 met paa Schibet, met deris Aarer oc

Redskab, oc hænge dennem omkring ForteketS' der som
de tage mindst Rum oc Vind.

Item at tage [Ildjern oc?* Oxer* 19 med sig i Land *

oc gjore en stor Ild -
°, om icke findes bygt, oc gjore der

mange store Vorder* eller mangem merchelige Gjernin-

ger- T oc hugge store Kaars op 22 [oc Kaars n i Træerne

[oc i Stene 0
,
oc andet saadant”.

a
)

forinercke I , Kl. — b) fra [
.41 1duc E. Almue for svabr,

Kl. — c) lios dem som, E. (/) Saalcdcs rigtig Kl. ; de (ivrige

cchsnniem
9 ’

, som ikke giver nogen Mening. — c) fra [ udel. E.

f) eller, Kl. — "•) Fordækket, E
,
Kl. — h

)

fra [ till. Kl. rigtig.

i) Eisern > E. — /c) Landet. E.
[ fra [ talce tynderboxes for fire

Purchas. — Z) Vaardcr (Varder) E. — m) andre, t. E. — ii
) u. E.

o) u. E.

ANMÆRKNINGER.
*)Disse Udtryk ere muelig forte i Pennen, efterat Kong

Christian var afsat fra Regjeringen, hvortil de da kunde sigte.

2

)

Rimoligviis f/vmfsnes af det titommeldte Hvarf

;

jfr.

Varianten af den Klevenfeldske Afskrift.

3
) Skulde dette ellers ubekjendto Ord være fordreiet af det

gamle Hafgerdmg? (see ofr. I, ISO, 189,208, 264, III, 377) el-

lers kunde det rettest hede Hcællering
,
Hvelgering eller Ilvol-

gering
,

af Gjerningsordet hvælle
, livælge ,

svælge
,
sluge i

sig (som et Ilvælg eller Havsvælg), Isl. svelgja, svolgra.

, t
Hvællende Dyb” forekommer i Gronlands Krbnike 1. c.

S. 104. Kl. har her til en nyere Annotation fuaf b. B.
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67. Aula'")
Ct
Dc gamle have kaldet det HafgierdingaO) •,

naar Havet skyder Bolgerne lioyt op i Yæiret som Bjerge. .

.

1 Norge kaldes det gemeenligen Hafgielven
4

)

Saaledes har ogsaa Torfæus læst. Bemærkningen kan

i Virkeligheden omtrentlig gjelde om Statenhuks Afstand

fra begge Lande, med Hensyn til Beliggenheden af Irlands

og Islands vestlige Forbjerge.

5

)

Vi kunne ikke andet end antage at vor Originals Ir-

land her er den ene rigtige Læsemaade; det samme har

ogsaa Torfæus (1. c. S. 71) baade læst og antaget.

6
) Vor Texts (eneste) Læsemaade Garde Stedt, synes

at vidne om at Oversættelsen her noie har fulgt den op-

rindelige norsk-grcinlandske Originals Udtryk Ga/da-stadr,

den samme Form som Slcalholts-sladr, H6la-stq6r
,

der

almindelig bruges om Islands tvende forrige Bispesæder.

Hertil har Kl. denne rigtige Anmærkning: uBiskopssædet

Garde ligger ikke i Erichsfjorden, men i Botnen af Einar-

fjorden; dog skal disse Fiorde iche være meget langt fra

hinanden.”

n) Med Hensyn tilden heranforte Beretning, der vistnok

nu forekommer enhver Sagkyndig utrolig, maa det erindres,

hvad Eggers antager (1. c. S. 254) at Blaasærken her er

blevet sammenblandet med Hvidsærken
,
samt at den saa-

kaldte fata Morgana ved en saadan Ledighed har været

med i Spillet o. s. v. Netop i hine nordlige Egne er

Atmosphærens Refraclion af denne Art saa stærk, at Wil!.

Scoresby jun. i et saadant Luftbillede fuldkommen gjen-

kjendte sin Faders Skib (af dets Reisning og Takkelage)

i henved 30 (engelske) Mil<?$ Frastand. (Journal of a Yoy-

age etc. S. 190 PI. Y. tig. 2).

8)Her synes, i alle Exemplarer ,
en Forvirring af være

indlobet ved Navnene Island og Irland (som det ellers saa

tit skeer ved Skrive- eller Tryk feil)
,

vi formode at Læse-



496 BLANDEDE OPTEGN El.SER

.

maaden her er rigtig, samt at Island lige foran bor rettes

til Irland, hvilket Sammenhængen tydelig viser.

9
) Disse tre Dyrearter findes neppe nu i Gronland. Jens

Munks Folk skal dog der have fanget en Maar 1619.

,0)At Gronland frembringer Guld, findes vel her skrevet

for forste Gang; denne Beretning, har muelig tildeels for-

fart Efterkommerne. Slig uGuldmuld’’ eller Guldsand troede

de Somænd, som 1636 fore for et Kjobenhavnsk Handels-

selskab paa Grtinland, at finde der i en saa stor Mængde,

at de lastede Skibet dermed, men da Sandet undersOgtes

af Kyndige befandtes det at være uden al Værdi. Forbisher

havde dog forhen (1577) med samme Vanheld fart nogle

Hundrede Ttinder formeentlig Guld- og Stilvertz fra Gron-

lands Kyster til England.

IX ) Elsdyr har man ikke fundet i det nye Grtinland; Els-

huder ere her muelig bievne forvexledc med Rensdyrskind

,a
) Losse gives, saavidt det er os bekjendt, ikke der i

Landet; — derimod antager Fabricius (Fauna Grl. S. 24)

at man der har fundet den saakaldte Spitzbergenske Ulv

{ursus luscus) samt at Jerven eller Yielfrassen opholder

sig i det sydlige Gronland (1. c. S. 21).

x3
) Balger er vistnok det samme som Bælge, endskjtindt

Torfæus oversætter Ordet ved vascula, lialle er vel et

nyere Ord. indfort fra Plattydsk eller Nederlandsk.

X4
)
Rimeligviis ved forud aftalte Signaler. Torfæus over-

sætter: usedulo observent quo modo excipiantur.’’

x5 ) Torfæus oversætter: used etiam captivis liberandis

abunde sufficiant”.

* 6
) Ordene : uiche vil hafve eder udi Landet” oversæt-

tes ikke af Torfæus, som indsætter i deres Sted: umi-

nisteriis suis indigeat (rector gentis sive populus).”

I ‘

I

) Disse i det Dresdenske Haandskrift udeladte Ord

gjengives af Torfæus: usive capellanorum (ministeriis).

1

8

) Store Baade til 6 til 8 Aarer (eller Roerkarle). De bru-

ges ogsaa endnu i Island, kaldede „sexæringar” og uåttæringar.”
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Af denne Artikel seer man ellers at det af Walkendorff

for Expeditionen paatænkte Skib har været temmelig stort.

19
) Dette Ord har og staaet i Torfæus’s Original; han

lægger det til at Skibsfolkene skulde hugge Skoven med
••

Oxerne, men siden stikke de fældede Træer i Brand, for at

tænde store Blus eller Baal (Usecuribus silvas exscindant,

deinde urant focosque magnos excitent1
’)«

20
) I ældre Tider pleiede Nordboerne at tage et ubeboet

Land i Besiddelse ved Ilds Antændelse, ligesom og ved

saadanne Tegn, af hvilke nogle strax efter opregnes.
- 1

) Torfæus oversætter dette Ord ved monumenta.
22

) Det vil vel sige: opreiste store Kors, hugne af Træ;

vi maae her tænke paa de i Viinland paa Krossanes opreiste

Kors (see ovenfor (I, 230, 273
;

jvfr. 253). Ordene udelades

af Torfæus. Naar det foreskrives at Kors skulde hugges

i Stene
,

for derved at bevise at Landet var taget i Besid-

delse, kunne vi ikke andet end erindres om de Kors der

sees at være hugne i Stene i det gamle Viinland
,

nu ved

Portsmouth og Tiverton paa Rhode Island; see Rafns Antiqui-

tates Americanæ S. 397-99, 401, Tab. XIII, fig. 1, 4, 5, 6.

Erkebiskop Erik Walkendorff har rimeligviis hOrt eller

erfaret flere Efterretninger om eller fra Gronland end de

os saaledes bekjendte, og ved ham kunde de da være

bievne meddeelte andre Samtidige. Dette har Estrup (\.

c. S. 294-300) ved en skarpsindig Deduction sogt at godt-

gøre med Hensyn til den udmærkede Mathematiker og

Cosmograph Jacob Ziegler som
<(
efter mange Omflakninger”

dode i sit Fædreland Bayern 1549. Han har, i et Skrift,

kaldet Scondia
,

givet et cosmographisk Omrids af Skan-

dinavien, hvorunder han ikke indbefatter det egentlige Dan-

mark. Saavidt vi vide, er dets Original-Udgave trykt i

Strasborg 1536 l
. Forfatteren beskriver kortelig Rigerne

*) I ct Værk raed folgende Titel: <tTerræ sanctæ (quam Palæsti-

Gronlands historiske Mindesmærker. 3 Bind« (32)
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Sverrig og Norge, med Færderne, Hetland, Island og Gron-

land, samt bestemmer, især for Norge, mange Steders Be-

liggenhed
,

(efter Estrups Udtryk) umed en mathematisk

Noiagtighed som maa forundre enhver, der betænker, hvad

Geographien var i hans Tid, og hvor lidt, i Særdeleshed

det nordlige Skandinavien var traadt ind i denne V idenskabs

Kreds. ’’ Estrup antager det Sagn for uhjemlet at Ziegler

har tilbragt nogen Tid ved det nye Universitet i Upsala,

hvorimod han især holder sig til Zieglers egen Beretning,

at han i Rom har samlet Materialierne til sin Scondia og

der erholdt visse Efterretninger af en gammel (eller ældre)

Erkebiskop af Trondhjem (usenior Archiepiscopus Nidro-

siensis’’), om hvilken Estrup godtgjOr at han ikke kan have

været nogen anden end den landflygtige Erik Walkendorff;

ligesom og at Zieglers Beskrivelse over Island har en Steds-

bestemmelse der tydelig synes at være indrykket efter

Walkendorfls egne Kursforskrifter (angaaende Bjerge paa

GrOnland og Island der paa een Gang kunne sees af de So-

farende.) 1 Med Estrup have vi al Grund til at antage det

for afgjort at Ziegler (i det mindste for en Deel) har er-

holdt sine Efterretninger om Gronland fra den nævnte Er-

kebiskops mundtlige eller skriftlige Meddelelser, hvilke han

dog tildeels synes at have misforstaaet. Vi ville her gjen-

give dem med Zieglers egne Ord (edit. cit. S. 479-80):

uGronlandia intorpretatur virens terra
,

sic dicta oh

insignem proventum pabuli. Cuius et pecoris quanta sit

hic copia, hine licet spectaro, quod sub tempore, quo ad

narn noroinant) Syriæ ,
Arabiæ, Ægvpti et Scandiæ Descriptio pp.

Argcntorati, 1536. Skriftet findes ligeledes som et Tillæg til uCrantzii

Cliron. regn aquilon.” Francofurti 1575 (da ogsaa særskilt aftrykt,

samt 1583, o. {1. St.). Den fbrstmcldte Udgave af Cranlz have vi

her benyttet.

*) Derved er dog den Fejltagelse indlobet bos Ziegler, at ban bar

nævnt det i bans Tid mest bekjendte Islandske Bjerg HeckelJ'ol

(Ilcklafjcld) isteden for Sncfjcldsjokkcl.
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eos navigatur, componunt promercales ingentes strues bu-

tyri et casei: unde etiam conjectamus terram non esse

asperam montibus. Episcopales ecclesias duas håbet, sub

ordinatione Nidrosiensis. Uni datus est his proximis annis

præsul
,
sufTraganei tantum titulo

:
quoniam dum metropolis

negligentius intendit illic directioni religionis propter lo-

corum distantias et difficiles navigationes, populus fere est

relapsus ad gentilitatem
,

alioqui ingenio mobilis et magicis

artibus impense deditus. Feruntur (id quod etiam in La-

ponia dicemus) magicis carminibus ciere tempestatcs maris

et involvere periculis peregrinas naves, quas sunt prædaturi.

Ipsi enim scorteis et subtilibus navigiis utuntur, tutis a

quassationibus maris et scopulorum; ad hunc modum labo-

rantes alias adoriuntur. Petrus Martyr Mediolanensis in

Hispanicis navigationibus scribit Antoninum quendam Cabo-

tum, solventem a Britannia, navigasse continue versus sep-

tentrionem
,

quoad inciderit in crustas glaciales mense

Julio. Inde ergo conversum remigasse continue secundum
littus, sese incurvans austrum versus, donec veniret ad si-

tum contra Hispaniam supra Cubam, insulam Cannibalum.

Quæ narratio nonnihil causæ dedit mihi ut Gronlandiam ultra

Hvitsarch promontorium extenderem ad continentem La-

poniæ, supra Wardhus castrum. Et id feci eo libentius,

quod et senior Archiepiscopus Nidrosiensis constanter aftir-

mabat, mare illic in anconem curvari. Accessit id quoque

quod Lapones consentiunt in iisdem studiis magicis et re-

ligionem christianam neque sectantur neque refugiunt: per

quæ ego existimavi illam similitudinem utrique genti accidere,

quia sese contigerent, per continentem. . . Fama est(sed inser-

to hactenus auctore) quod Hispani adnavigent hoc tempore

Gronlandiam et quam dicant terram viridem. Argumentum ejus

esse ajunt merces quasdam exportalas ab his, et recognitas,

quod forent rerum quales apud Gronlandiam reperiuntur.

A septentrione pertingit ad terram incognitam sub polo, unde

(32*)
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eliam veniunt in hane Pigmei prædatores. Quod etiani ar-

gumentum fuerit terras subpolares habitari.

Igitur Chersonesi Gronlandiæ descriptio sic se håbet.

Lateris orientalis, quod Nordvegiam respicit, Descriptio:

Wardus castrum 70° 30'

Ubi ad septentrionem 71 30'

Extensio prima 71 40'

secunda 72

Hvetsarg promontorium 67

Extensio 61 45'

Inde continuatur litori Lerne Bacculaos . . 60

Ad occidentem et septentrionem terminatur incognito

fine terrarum et marium.

Paa Dansk: uGronIandia maa oversættes ved: det

grtfnne Land, kaldet saaledes af dets udmærkede Græs-

gange; hvilken Overflod der haves af Foder og Fæ, kan

sees deraf, at i den Tid da Skibe komme til Landet, op-

sætte Indbyggerne store Stabler af Smor og Ost, som de

byde tilfals
1

;
deraf slutte vi, at Landet 2 ikke er u frugtbart

formedelst dets Bjerge. Det har tvende biskoppelige Kir-

ker 3
,

til hvilke Erkebiskoppen af Trondhjem ordinerer.

I de sidst afvigte Aar har den ene af disse Kirker4 faaet en

T
) Om cml denne sidste Efterretning er noget overdreven, kan

man let gjenkjende det her an fortes Kilde i Kongespeilet (see her-

ovenfor III, 332 jfr. 259) som sikkerlig har været YValkendorfF

vel bekjendt.

2
) Nemlig dets beboede Deel.

3
) See ovenfor III, 256, 258-59 om Landets tvende Domkirker.

Var vel den paa Sandncs (Steinsncs eller Stromncs) i Vcsterbygden

den ældste, fordi Biskop Erik, der drog til Viinland (og muelig flere

os ubekjendte, see ofr. III, 6, 7, 42-44) boede der paa Stedet? Sandsyn-

ligvis bar en Officialis senere boet der, hvorfor den er vedblcvct at

kaldes en biskoppelig Kirke.

4
) I VValkendorlFs og Zieglers Tid var Vcsterbygden med dens

samtlige Kirker for længst bdelagt af Eskimoerne.
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rig Forstander, som dog kun har Titel af en Biskop 1
. Da

Moderkirken kun har et noget forsømmeligt Opsyn med

Troessagerne der, formedelst Stedernes Frastand og van-

skelige Beseiling, er Folket næsten faldet tilbage til He-

denskabet, samt har ellers et ustadigt Sind og er særdeles

hengivet til Trolddomskunster2
. Man siger (hvilket vi og

nedenfor komme til at fortælle om Lapperne) at de frem-

kalde Uveir paa Havet ved Trolddomskvad og bringe der-

ved fremmede Skibe i Fare
,

for at de siden kunne ud-

plyndre dem 3
. De bruge ellers lette Skindbaade, sikkre

ved Omtumling paa Hav og Skjær; i det de saaledes ar-

beide sig frem
,
anfalde de andre Skibe

4

Petrus Martyr af Mailand skriver i sine spanske So-

reiser at en vis Antoninus Cabot 3
,
som gik ud fra Britan-

nien, har seilet uafbrudt mod Norden, indtil han traf no-

gen Drivis i Juli Maaned; og at han, da han var vendt til-

bage, har roet (seilet) uafbrudt langs med Kysten, mod

Syd, indtil de kom paa Hoiden af Hispanien, forbi Cuba,

Menneskeædernes O. Denne Fortælling gav mig Anled-

ning til at undersoge Gronland, paa den anden Side af

Forbjerget Hvitsarch lige til Laplandets Fastland, forbi Var-

dehuus Slot, og dette har jeg des villigere gjort, som den

ældre Erkebiskop af Nidaros paastod for fuldt og fast, at

Havet der boiede sig i en Vinkel 6
. Hertil kommer det at

J

) Her menes uden Tvivl Vlncentius, som blev udnævnt til Grøn-

lands Bisbop henved 15215 scc ofr. III, 193—99.
2
) Jfr. ofr. I, 398, 400, 474, II, 366 o. f., 372, 490 o. f. 1IL

40, 122.

3
) Jvfr. ofr IL 366 o. f. III.

4
) Sce ofr. 1. 168-70, 228, 422-24; IH, 464-66.

5
) Han var vel en Brodér til den Sebastian eller Johannes Cabot,

hvem vi ovenfor (III, 50) have nævnt som forste Opdager (I nyere

I ider) af Newfoundland.
r>

) Eller maaskee rettere som en Albue eller krumbolet Arm, der vel,

eller Erkcbiskoppens Mening
,

dannedes af Kysten som Havets Om-
rids. Han kunde da enten mene det hvide Ilav

,
eller og efter lose
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Lapperne stemme overeens med Gronlænderne i Trolddoms-

kunsters Dyrkelse, men dog hverken attraae eller skye den

christelige Tro. Herved ledes jeg til at troe at denne Lig-

hed mellem begge Folk foraarsages derved at de ved et

(sammenhængende) Fastland berore [grændse til
|
hinanden.

Efter et endnu usikkert Rygte seile de Spanske i disse

Tider til Gronland, hvilket ogsaa de kalde det grtinne Land.

Man siger det skeer for at udfdre Varer derfra
,

hvilke

man og har gjenkjendt for at være af de samme Arter som
falde i Gronland 1

. D?t grændser mod Norden til et ube-

kjendt Land under Polen
,

hvorfra ogsaa de Rovere som
kaldes Pygmæer (nemlig Skrællinger) 2 komme til Gronland.

Deraf har man Grund til at slutte at Landene under Po-

lerne virkelig ere beboede.

Det forholder sig da saaledes med GrOnlands Beskri-

velse : Reskrivelse overden ostlige Side som vender mod Norge

:

VardShus Slot 3 70° 30' (Bredde)

Bygter
»

tic Kyster saavcl af Ruslands Fastland som Oerne Waigats

og Novaja Zembla, der Osten for det hvide Hav strække sig langt

mod Norden. Af Sagnene om visse langt strakte Kyster, hvilke

man har anscct for sammenhængende, have vel nogle af de gamle Nord-

boere dannet sig den Forestilling om Gronlands Sammenhæng med
Bjarmelnnd o- s v. , hvilken Eikebiskop WalkcndorfF ogsaa, efter

deres Skrifter, har fattet. Adskillige ellers fabelagtige Sagaers Be-

retninger om Dumbshav, der adskilte Finmarkens, Laplands og

Ruslands Lastland (m. m.) fra det Ostlige Gronland (og de Scorcs-

byske Kyster) vare rigtigere. Vi kunne heller ikke indsce rettere,

end at Ziegler selv, i sine Gradmaalingsbcstemraelscr
, har antaget,

at der gaves i det mindste eet smalt Sund
, lit belagt med fast Is,

hvorved Forbindelsen mellem Gronlands og Laplands Contincnter

tilveiébragtes.

*) Jfr. ofr. Anm. 2. Brbdrcne Gaspar og Michael Cortes eller Cor-

tcrcalcs siges at have Aar 1500 foretaget forkjelligc Reiser til de grøn-

landske Farvande, samt Stephan Gomcz 1525.
2
) Sec ofr. I, 170-7J, 240 O. f. 276-77, 422 o. f. III, 32, 60-61,

170, 175, 259 264.

3
)
Vardohuus antages nu at ligge paa 70°, men Nordkap 70° 30'.
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Hvor (Kysten vender mod?) Nord 1
. . .71° 30'

Fdrste Udtrækning 2 (længst-

gaaende Huk mod N.) . . . ... 71 40'

Anden Udstrækning 3 ... 72

Forbjerget Hvidsærk

4

... 67

Udstrækning ... 61 45'

Derfra fortsættes til Kysten af

Landet Baccallaos 3
. . . 60.

Mod Vest og Nord grændser (Gronland) til ubekjendte

yderst liggende Lande og Have”.

End en Efterklang af Walkendorfls topographiske Sam-

linger gjenlyder fra Lyschanders Gronlandske Chronica, som

tydelig erfares at have benyttet dem, især efter et saadant

Exemplar af det gamle Haandskrift, som det i Minerva trykte,

(see ovenfor III, 486-S7, 490-93), som oftest med de

selvsamme orthographiske Fordreielser
,
hvor de afvige fra

de sædvanlige Navne.

Saaledes nævner Lyschander (S. 37) Saltfælz 6 Kirke,

Scerclceness Kirke

7

,
4uiossQ

y Wage9 og Linders 10 Kirker,

J

)
Dette indtræffer fuldkommen, efter Scorsbys Kort, ved Cap

Gladstone.

2
)
Her lægger Seorcsby den mod Norden yderst liggende Punkt

af Murray Island.

*1

)
Eller Scoresbys Kort begynder, saa at sige, en ny Udstrækning

af Kysten mod Ost norden (or det brede Davys Sund
,
med Cap

Simson og Cap Moorsom, paa 72° 8' (til 10').

4
)
Om end Blaasærk skulde menes her, sættes dens Beliggenhed

altfor nordlig; derimod kan denne Angivelse snarere passe paa det

Forbjerg eller fremragende Kyststrækning, hvor Graah maatte standso

sine Undersøgelser.

*) Dersom Grønlands sydlige Spidse menes
,

efter Estrups Sætning

1. c S. 300 ,
træffer denne Bredebestcmmelse vidunderlig noic ind.

o) Min. Salfjeldz ogsaa Saltfcld/. Kirke (oprindelig Solarfjalls K.)

7)
Min. Sterkcness ogsaa Stersnes Kirke; see ofr. 111, 258, Var. 1.

e) Avios eller Auios Kirke, Min .

9 ) Saaledes ogsaa Min.

10) Lyndcrs Kirke, Min.
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samt endvidere (S. 38-40) andre Steds- Egennavne, som
Erichsfjord, Bredefjord, Skagefjord

, Meifjord
1

, Enevardtz-

fjord2 9
Londernader 3

, Bærgerfjord4
, Isefjord , Alun-

bagerfjord5
, Lambretsund

5

, Fossesujid, Indervig, Eder

-

vigt, Petersvig, FrendbuderQ Havn , Rodtzfjæld9
, 17a-

rioldtznæs
,

Ifyss. Men her forekomme endvidere Navne,

der ellers kun findes paa det med Zenoernes Rejsebe-

skrivelse fplgende Kort over Grolanda og Engroveland,

hvorved det maa bemærkes at skjondt / paa Kortet formo-

dentlig skal betyde Flod (jlumen eller fluvius ), synes de

dermed betegnede Vande snarere at ligne Fjorde
,

i hvilke

dog som oftest Floder sees at rinde
;

derfor kalder vel

Lysebander dem og Fjorde, som 77aw(fjord), Diuer{fjord)

Auer{f\ovå), A7ce(fjord)
,
Lande{f]ovd), Boier {Poierijord),

Fister {Fristefjord)
,
Fæder {Pecerfjord). Zeniernes Pro -

montoria kalder Lysebander Fjelde som 77/^fjæld {Hit)

Shadi {Sadi), IJon {IIoen), Han {Hian), Giu {Ghi), Mun-
der, Trin, Af Dianer , Naf.

15
)
Bishop Ogmunds Underretning om formcent-

lig Beboelse af Herjolfsnæs , som en Lev-

ning af den gamle Colonie> i Aaret 1520.
Denne Prælat var den sidste catholske Biskop til Skal-

holt; de udforligste Efterretninger om ham ere samlede af

den ovenfor (III 468) nævnte Præst Jon Egilsen
,

deels

2
) Micfjord, Mycfjord, Min.

2
) Evertsfjord, Alin.

3
) Lodenuadcr(fjord), Alin. oprindelig Lofrmundarfjorfrr.

4
) Bergefjord, Alin.

5
) Alnubcggcr, ogsaa Allunleggerfjord Min (for Alluralcngre).

°) Eambrctsundt ogsaa Lanibrcsund, Min. (for Lambeiersund) op-

rindelig Lambcyarsund.
7
) Vdervig, ogsaa (som de ovrige) Ydervig Min. (oprindelig Ytrivik).

8
) Frindbudcr ogsaa Frindzbudcr Alin. for Findsbudcr (oprindelig

FinnsbiiSir).

9
) Ilemcuell (Rodlzfjcll) Alin.

;

scc ellers de hertil horende mang-

foldige Læsemaader ofr. III, 259 (Var. *.).
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i lians haandskrevne Fortsættelse af Hungurvaka og deels

i andre særskilte Optegnelser, som forvares i den Arnæ-

magnæanske Haandskriftsamling under Nr. 215 i Folio og

236 i 4to m. 11. Det hertil horende er og blevet meddeelt

af Bjørn Johnsen af Skardsaa, saavel i visse Exemplarer af

hans haandskrevne Grønlandske Annaler, uden tilføiet Aars-

tal, som i hans almindelige Annaler (Hrappsey 1774, 4to),

hvor følgende Begivenhed i alle Tilfælde henføres til et
••

urigtigt Aar, nemlig 1534; tC
Biskop Ogmund Paulsen 1 (af

Skalholt) seilede ud af Landet for at skaffe Tømmer u(til

den afbrændte Domkirke)” og for andre Ærenders Skyld.

Paa Tilbageseilingen blev hans Skib, fra (Nærheden af) Is-

land, forslaaet af Storm vesterpaa i Havet, til Grønlands Ky-

ster, samt nordefter langs med Landet; da troede han og

nogle liere Mænd at kjende Herjolfsnæs paa Grønland; det

var sildig paa Dagen og de kom saa nær til Kysten at de

saae Folk ved Faarestier, samt Faar og Lam. Derefter fik

de god og bekvem Medbør
,

saa at de kastede Anker paa

Patriksfjorden (paa Islands Vesterland) den næste Morgen,

paa den Tid da man der malkede Kjøerne’’. Ordene
tl
den

næste Morgen’’ maa vel simpelt hen rettes til uom Mor-

genen,’’ og da kan den øvrige Deel af Beretningen være

rigtig, med Undtagelse af Aarstallet. Ved nøiere at under-

søge Islands Historie i den Periode
,

bliver det klart at
• •

Biskop Ogmund ikke i Aaret 1534 selv reiste ud af Lan-

1

) ttBIslcop Ogruundr siglir iit cptir \i8um og til annam erinda-

gjoråa; dreif liann storrnr i hingaSsighngu frå Islandi vcstr i haf

undir Grænland og norSr me8 landinu, på pottiz liann og nockrir

rnenn kcnna Ilerjolfsncs; pa5 var siS dags og \oru peir svo nærri aS

såu folk vi8 stckki og lambfé j fengu paSan go8an hyr og ling-

stæSan, kostuou alken å PatriksfirSi morguninn cptir, urn rajalla-

l«ma, 1. c. I, 1 14. — I dc Grønlandske Annaler (A M. 4, 768) be-

gynder Beretningen saaledes: „Einnig segist a8 biskup Ogmundr i

Skalhollti sigldi fram eit sinn, cn i hmgaSsiglingu , (o. s. v.) : l)et

fortælles at Biskop Ogmund til Skalholt engang seilede. ud al Lan-

det (o. s. v. som ovcnmeldt).
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det, men kun sendte sin fortroelige Klerk (siden Biskop)

Gissur Einarsen paa det Skalholts Bispestol tilhørende Skib

til Trondhjem. Dette har Torfæus ved at meddele oven-

meldte Beretning indseet, og derfor ikke bestemt noget vist

Aarstal for den, i det han kun i Almindelighed bemærker

at denne Ogmund var Biskop til Skalholt fra 1522 til

1540 (Grænl. S. 261-262). Det rette Aarstal angives af

Finn Johnsen som 1520, da Ogmund Paulsen, valgt til

Biskop, begav sig ud af Landet, for at reise til Trondhjem

og der at søge Erkebiskop Walkendorffs Confirmation og

Indvielse til Bispedømmet. Dette lykkedes ikke, thi han

omtumledes længe af Hav og Storme og fordreves til

Grønlands Kyster, fra hvilke han ikke slap uden Fare

hjem til Island, hvor han maatte tilbringe Vinteren, og først

i Sommeren 1521 kunde han fuldbringe sin Reise til Trond-

hjem, hvorfra Erkebiskoppen da var bortreist 1
.

Det er saaledes let forklarligt at de herommeldte Sø-

farende virkelig kunde være forslaaede af Storm og Søgang

til Grønlands sydligste Spidse og derfra endvidere mod

Norden til det gamle Herjolfsnæs
,
— hvorimod Synet af

Folk og Faar let kan have bedraget dem. Den korte

Tid hvorpaa de derfra skulle have seilet tilbage til Island,

er en øiensynlig Fabel. Graah beretter en Omstændighed,

der muelig kunde oplyse hint foregivne Syns rette Beskaf-

fenhed: aJust som jeg bøiede af om et Næs (paa Grøn-

lands Ostkyst)” saa jeg høit oppe paa et Fjeld smaa hvide

Skabninger, fuldkommen lignende en Flok græssende Faar.

Det var imidlertid kun en Flok i hvide Peltse klædte Grøn-

*) „Anno 1520 itcr Norvcgicum ingrcditur, sed maris ettcmpesta-

tum inclcmcnlla diu jactatus ad oras Gronlandicas defcrtur, unde non

sine periculo sub hycmem in Islandinm revertitur’’ (o. s. v.). Hist.

cccl. Island T. 2 p. 523-24. Biskop Ogmund reistc fra Trondhjem

til Kjobcnhavn og kom derfra tilbage til Island 1522, men reistc siden

ikke ud al' Landet, indtil han i sin hoie Alderdom nodtes dertil

1541, for snart derefter at ende sine Dage i Soro Kloster, jfr.

Espolins Arbrekur 3die D. S. 60-61.
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lændere, der samlede Redder og Bær, men saa stærk var
••

Illusionen, at enhver, der ikke var overbeviist om, at Osterbyg-

den aldrig har ligget paa Grbnlands Ostkyst, maatte have

troet, her at have fundet Spor af hiin tabte islandske Co-

lonie.” (Undersog. Reise til Ostk. af Grtinl. S. 10S-109).

16) Bitlimar Blefkens Efterretninger om Gran-

lunds gamle Colonies Tilværelse eller Lev-

ninger i det 16de Aårhundrede.

De findes som et Anhang til Forfatterens fameuse paa

Latin alTattede Skrift, kaldet Islandia
,

forst udgivet af ham

selv i Leiden 1607, (i lille 8) ikke mindre end 44 Aar

efter at selve Reisen skulde være foretaget med et Skib fra

Hamborg 1563. Det indeholdt adskillige aabenbare Logne

og Fornærmelser mod Islænderne
,
men erholdt ikke des-

mindre stort Bifald i Læseverdenen, især som oversat i an-

dre Sprog, hvorfor den lærde og patriotiske Arngrim

Johnsen fandt sig opfordret til at besvare hine Beskyldnin-

ger i det udforlige Stridsskrift, kaldet Anatome Blefkeniana ,

forst udgivet paa Holum ilsland 1612, 8, samt paa ny i

Hamborg 1613, 1 4. Deri gjendrives ikke allene mange af

Blefkens Efterretninger om Island, men ogsaa andre om Grcin-

land, hvorfor vi her maae tage Hensyn til begge disse Skrifter.

Uagtet den sidstmeldte meget alvorlige Gjendrivelse have

endda enkelte af vore Dages Lærde antaget hans Udsagn

for troværdige. Saaledes optog f. Ex. Professor Odin

Wolff et oversat. Uddrag af lians Reiseberetninger- i sit

agtede Tidsskrift Journal for Politik, Natur- og Menneske-

kundskab, 1ste Bind for 1829, (Januarheftet), i hvilken An-

ledning Finn Magnusen indgav dertil sine Oplysninger om

*) C. U. D. Eggers ommcldcr end en Udgave, Hamborg 1618, som

ikke er kommet os for Oine; Schilder. von Island, Einleit S. 39.

a
) Dog ikke fra Originalen, men rimeligviis efter den tydske 0\er-

sættelse i Ilicronynii Megiseri Scptentrio Novantiquus oder die newe

Nprdwelt, Lcipzig 1613, 8, S. 12-95.
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hine Efterretningers
,
Upaalidelighed

,
trykte i samme Binds

Februar-Hefte S. 173-181, hvorved O. Wolff dog ikke vilde

lade sig overbevise, men udgav et Stykke derimod, samme
Hefte S. 181-86, i hvis Slutning han udtrykfe sig saaledes

:

(
.Det er Skade, at hvad Blefken har skrevet om Gronland

er blevet kastet saa gandske under Bænken af Islænderne

i deres Fortrydelse’’ — idet Wolff onsker at Historiegran-

skerne vilde tage Blefkens ufaae men maaskee ikke uvig-

tige Vink om hint undergaaede Land i Overveielse.’’ Nu, da

den fortjente Literator forlængst er dOd, finde vi Ledighed
••

til at opfylde hans Onske.

Vi ville forst anfore et kortfattet Uddrag af Blefkens

egen Fortælling. I det ovenmeldte Aar (den 10de April)

reiste han til Island som Skibspræst for 2de i Hamborg

dertil udrustede Handelsskibe, og kom til Haflnefordt, (Hav-

nefjord) den 15de Juni. Blefken kom (uden at melde Aar-

sagen dertil) til at overvintre i Island, hvor han den 29de

November (enten i dette samme eller det næste Aar) dog i

en betydelig Afstand, blev Vidne til et flammende Udbrud

(forenet med et stort og dundrende Jordskjælv) af Hekla

eller Havet i dets Nærhed, ^hvorved hele Oen oplystes

midt om Natten” (endskjondt de islandske Annaler aldeles in-

tet melde herom). Vi forbigaae lians eventyrlige Beret-

ninger om Island og Islænderne, ligesom han og selv for-

tier sine Bedrifter blandt dem, til Foraaret 1564, da han

kom til at deeltage i en af Landets danske Hovedsmand 1

eller Lelinshovding, hvem han ikke nævner, foranstaltet

Opdagelsesreise til de Gronlandske Farvande. Anledningen

dertil angiver han saaledes.

’) Saaledes kaldtes paa den Tid Kongens Befalingsmand eller

Lcnstiovding over Island; Blelkcn udtrykker dette ved Prccfcctus

regius
,
Mcgiser oversætter

<4Landvogt” og W olff efter ham
<£
Land-

foged.” Fogderne der vare (og ere endnu) Befalingsmanden under-

ordnede. Paa den omhandlede Tid kaldtes undertiden Lchnshovdin-

gernes Fuldmægtige
£,Fogder.”
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I Klosteret Helgafiel (Helgafell) 1 paa Island, som var

blevet ophævet og Indtægterne inddragne til Kongens Kasse,

var en blind Munk blevet tilbage, som var fodt i Gronland,

var af dunkel Legemsfarve og havde et bredt Ansigt (ori-

undus ex Gronlandia, obscuro colore et amplo vultu) og

forte i Klosteret et kummerligt Liv. Hovedsmanden lod

ham bringe til sig, for af ham at erfare noget vist om
Grønlands Tilstand. Munken forklarede at han i sine unge

Aar var af hans Forældre blevet indespærret i et Kloster

paa Gronland ('„coenobium D. Thomæ” 2
), men at han, da

han var 30 Aar gammel 3 blev udtaget af Biskoppen paa

Gronland, som var en Indfodt der, reiste med ham til Er-

kebiskoppen i Nidaros4 og efterlod Munken, paa Tilbagerei-

sen derfra, i Helgafells Kloster. Dette skete efter hans An-

givelse i Aaret 1546 5
. Han fortalte ellers om Grdnland,

at det, for Modsætningens Skyld, kaldtes saaledes fi

,
da ilet

sjelden eller aldrig er grOnt, og at der var saa koldt, hele

Aaret igjennem, med Undtagelse af Juni, Juli og August

Maaneder, at Indbyggerne, endskjtindt de klædte og be-

*) Sce om dette Sted lier ovenfor I, 544, 566, 578, 590, 602

O. f.; II, 633 jfr. I, 25, 28, 60, 498.

2
) Om dette Kloster haves de forstc Efterretninger rirncligviis i

Zenoernes Rcise, som indrykkes her nedenfor; foreløbig kunne vi

dog henvise desangaaende til Estrup, (1. c. S. 251, 254-57, 281-88,

hvor det blandt andet bemærkes at den ellers uhekjendtc Efter-

retning findes hos Pontanus at bemeldte Kloster blev stiftet 1224,

— og (i en modsat Retning) Zahrtmann (l. c. S. 14, 17).

3
) Denne Munk skulde altsaa være fodt i Gronland omtrent 1516.

4
) Da var der ingen Erkebiskop , raen kun en Biskop af den lu-

therske Tro.

5
) Herved bemærker Wolff (1. c. I, 52). „Altsaa vare der i Mid-

ten af det 16de Aarhundrcdc endnu Bisper og Klostre i hiin (uden

at nogen vced af det) efter den Tid forgaaede (Deel af Gronland).
77

Vistnok meget mærkeligt, hvis det kun var paalideligt!

G
) Wolff anforer folgende her: „Forfatteren har tilfoiet en lille

Tegning over dette Gronland, paa hvilken Si. Thomas Klosteret lig-
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dækkede sig med Peltsværk, neppe kunde blive varme,

hvorfor de havde i Husene Træstykker, ved hvis Omdrei-

ning de pleiede at varme Fodderne. Ligesom Island liar

Gronland Overllod af Fiske; der var og Bjorne og hvide

Ræve, samt Pigmæer (Skrællinger 1

) og Enhorn. Naar So-

len havde gjennemlobet (gjennemlob) Fiskenes Himmel-

tegn, havde man der ingen Dag. Denne Munk fortalte os

mange vidunderlige Ting. I St. Tliomæ Kloster (ved et

vulkanisk Bjerg, der lignede Hekla) 2
,

i hvilket han selv

havde opholdt sig, sagde han der var en hed og gloende

Kilde (o. s. v.
;

det folgende derom er i Hovedsagen af

samme Indhold, som Zenoernes Beskrivelse derover). Ef-

ter at Lehnshovdingen havde talt med Munken, kaldte Blef-

gcr ved en nordostlig Odde”. Dette Kort cr ikke forfattet af Blclkcn,

som ikke meddeler nogen slig Illustration, men en afMegiser foranstal-

tet Copie af Zenoernes Kort, som dog afviger deri fra sin (forsaa\idt

rigtigere) Original, at Engronelund her forestilles som en tydelig

O, omgivet paa alle Sider af Oceanet.

') Den danske Oversætter efter Mcgiser fandt Ordet
<tErdmannlein’*

uov crsættcligt , da han ikke kjendte Originalens Plgmæi. I Noten

gjetter han rigtig paa Skrællinger

,

men ogsaa paa Nisser, Underjor-

diske eller Dvergfolk. — Jfr. ovenfor i Uddraget af Olaus Magnus
S, 476; han anlorcr desuden noget latterligt Vidvi over Pigmæ-
ernes Krig mod 'Iranerne o. s. v. (oplyst med Træsnit!). Blcfken siger

ellers at Pigmæcrncs Land (et andet end Gronland) i hans Tid (Ao-

die) kaldtes IS’uva Sembla.

2
) Herved foranledigcs WolfF til (digende Formodning:

<ÉVed et

Udbrud af dette Bjerg eller el deraf foraarsaget Jordskjclv maa vist

hint Gronland være forgaacl.” Zcnoernc satte St. Thomæ Kloster

omtrent paa 72° 30' nordi. Br. i Nordnordost paa Island, omtrent

i 52 Mil es Afstand Ira dets Østligste Spidse. Efter denne Kurs kunde

man derfra kun naac Spitshergen eller Nova Zembla, men derimod,

med nordvestlig eller nordnordvestlig den af Scoresby opdagede

Kyst, som, naar den cr nærmest fra Island, ligger omtrentlig i den

her angivne Frastand. Det forholdsmæssig frugtbare Jamiesons Land

ligger paa 71°, men Sommertiden der svarer dog vel kun til den

af Munken angivne.
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ken ham til Side, og udfrittede ham om adskilligt, ved-

kommende Grønland. Munken fortalte ham da atPigmæerne

havde en meget fuldkommen menneskelig Skikkelse, hvorimod

de vare bedækkede med Haar lige til de yderste Fingerspid-

ser, ogat Mandfolkene havde et saa langt Skjæg , at det

naaede dem til Knæerne
;

ellers havde de ingen menneske-

lig Forstand eller articuleret Tale; de kunde hvæse ligesom

Gjæs C< 4
sibilum quendam anserum more præferre”). Abbe-

den i Klosteret havde taget et Par af dem (en Han og en

Hun) til sig og givet dem Fode; de levede ikke længe,

men viste sig at være sandsesløse Dyr, som (helst?) levede

i bestandig Taage (eller Dunkelhed
: tt

in perpetua caligine”).

Derimod vidste Munken intet om deres Krig n^ed Tranerne.

Grønland var kun lidet beboet
;

Indbyggerne havde intet

Kvæg, og levede derfor kun af Fisk.

Efter at have hort Munkens Beretninger og sluttet deraf

at Veie kunde findes til China gjennem Ishavet og det ta-

tariske Hav, udrustede Hovedsmanden over Island et Skib

til en saadan Opdagelsesreise med alle Fornødenheder;

Blefken tog ogsaa med, og Høvedsrnanden paalagde ham

at optegne alle Reisens Mærkværdigheder. Skibets Besæt-

ning bestod af 64 Mand, Danske og Islændere. De gik

under Seil den 31 Marts 1564, og kom den 20de April

til et Forbjerg i Grønland, men fandt ingen Havn eller

Ankerplads der, da Havet var meget dybt og en Mængde
lis laa ved Kysten. 24 væbnede Mænd (hvoriblandt Blef-

ken selv) begav sig dog i en Baad, for at søge og under-

søge Kysten. Med Møie og Farer naaede de den. Blef-

ken og andre elleve gik i Land; de fandt der en død lille

Mand med langt Skjæg, tillige med en lille Baad af flettede

Vidier, en Angelkrog af Fiskebeen (uex piscis osse”) og en

Snor af Skindremmer; til Fartøiet var 4 Blærer heftede

som skulde forhindre det fra at synke. Baaden var saale-

des ikke af Skind, lig dem som Olaus Magnus beskriver som
brugte af de egentlige Grønlændere (nemlig Eskimoerne),
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der dreve Sørøveri med dem. Liget var 'af middelmaadig

Væxt, dunkel Farve (colore subobscuro) med bredt og

aabent Ansigt (Jato et patente vultu”), med forunderlige

Ar og et violblaat (indtattoveret) Mærke; det var klædt i en

Dragt af spraglet Fiskeskind (Sælhundeskind ?) ;
det bar et-

slags malet Krone af Halm
,

hvori noget var indvævet der
••

lignede 7 smaa Oren. De 7 Mænd, der ogsaa beskrives

saaledes af Venetianeren Bembus (i 7de Bog af hans Hi-

storia Venetd) var da rimeligviis fra Gronland forslaaede

ud i det brittiske Hav, hvor de bleve fundne. Blefken og

hans Folge fandt ellers intet mærkværdigt uden en stor

Bjdrn, hvilken de nedlagde med Bosseskud. Dens Hud
blev siden sendt til Kongen af Danmark. Fdrst efter 3

Dages Forlob kom de tilbage til Skibet. De seilede der-

efter, langs med den Grønlandske Kyst, og videre til Pig-

mæernes Land eller Nova Zembla, hvor de fandt Gjennem-

farten stoppet af Is og maatte vende tilbage. Den 16 Juni

kom de igjen til Island, hvilket Blefken formedelst en Beise

til Hekla, langvarig Sygdom, (efter hvilken han, fra August

af, opholdt sig hos Lehnshdvdingen)
,
Krigsuenighederne

mellem Danmark og Sverrig, o. s. v. ikke kunde forlade

førend 1565, da portugisiske Falkefangere, som vare komne

til Island, toge ham med sig til Lissabon.

Jeg Finn Magnusen vil ikke her gjentage de mange

Grunde som jeg (1. c.) har anført mod Blefkens hele Rej-

sebeskrivelses Troværdighed, men i Hovedsagen blot hen-

vise dertil og til Arngrim Johnsens Anatome. Dog be-

mærke vi her af Biskop Gudbrand Thorlaksens vidtløftige

Erklæring, som er aftrykt i sidstnævnte Skrift, at han selv

i Juni Maaned 1564 kom fra Kjobenhavn paa det Konge-

lige Skib, som aarlig pleiede at gaae til Island, at intet an-

det Kongen tilhorende Skib da havde overvintret der, at

han besøgte Lehnshøvdingen Paul Stigsøn paa Bessested

og at de meddeelte hinanden mærkelige Nyheder fra Dan-

mark og Island, men at aldeles intet meldtes om nogen
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derfra til Gronland foretagne Reisc eller om Dithmar Blef-

ken
,
hvem Biskoppen heller ikke saae eller horte til paa

Landthinget. Ei heller havde man i Island hort noget

om de ovenmcldte portugisiske Falkefangere, der skulde

have medtaget Blefken fra Island m. m. Paa den Tid,

som Blefken foregav at have opholdt sig hos Lehnshov-

dingen (fra September 1564 af), var denne et heelt Aar

fraværende, men kom tilbage i Juni 1565, i hvilket Aar

Blefken foregiver at intet Skib kom fra Danmark til Island.

Dette kan her være tilstrækkeligt for at characterisere Paa-

lideligheden af Beskrivelsen over hans Reiser, af hvil-

ken AVolff dog fandt
tl
den til Gronland fremfor alt mærk-

værdig”.

16) Den sanholdte Jon Gronlænders Beretning

om formeentlige Levninger af Gronlands fra

de islandske Colonister nedstammende Ind-

byggere, omtrent fra 1540 .

Denne Beretnings skriftlige Optegnelse skyldes Bjdrn

Johnsen
;

vi anfore den efter eet af de fuldstændigste Ex-

emplarer af hans Grbnlands Annaler (A.M. 768), oprindelig

skrevet Aar 1623-25. Den lyder saaledes i Originalen.

4tNu i manna minnum vottabi})ab Jon Grænlendingr, er

lengi var meS J>ybskum kaupmonnum af Hamborg, ab eitt

sinn er dreif til Grænlands, keyrbi skipib undir hamra

ok ha bjorg, svo })eir penktu at steyta mundi. En J)ar

opnabi sig ein gjå i gegnum; sem }>eir komu J)ar inn, var

floinn svo vibr ok breibr at ])eir såu meb aungu m6ti, hvar

endinn mundi å vera, ok stobu })ar um })ann floa ebr

fjorb allmargar eyar. |>ar nåbi enginn stormr inn ebr

vogsjoar. j)eir kostubu J)ar akkerum vib eina litla litey

dbygba, en forbubust J)ær sem bygbar voru
; såu 1)6 at bygt

var landib ok svo mart af eyunum. J>eir skutu båti ok

gengu upp å })å litlu ey sem Joeir låu vib. f?ar voru naust

Gronlmuls historiske Mindesmærker , 3 Bind. (33)
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manna ok verbubir nokkrar ok margir grj6thjallar, ems Ifka

sem hér å landi. far fundu feir einn dauban mann er lå

å grufa; hann hafbi hettu å hofbi yel saumaba, en klæbi

bæbi af vabmåli ok selskinni. Hjå honum lå tålguhmfr

boginn ok mjøk forbryndr ok eyddr; fann hnff hofbu feir

meb sér til synis. fessi Jon Tar kallabr af fvf Grænlend-

fngr at hann dreyfst frisvar sinnum til Grænlands meb

siglinga monnum ok sagbi fra morgu faban” etc. Paa

Dansk: uNu i Mands Minde 1 bevidnede Jon Gronlænder,

som længe opholdt sig blandt tydske Kjobmænd (Sofarende)

fra Hamborg, at engang da do forsloges til Grønland, drev

Skibet med en saadan Fart mod Klinter og hoie Klippe-

bjerge, at de troede det maatte stdde an. Men derigjennem

aabnede sig en Kløft, saa at de kom ind i en Bugt, der

var saa vid (lang) og bred, at de paa ingen Maade kunde

see Enden paa den; i denne Bugt eller Fjord vare meget

mange Oer. Der kunde ingen Storm eller Sogang træn-

ge ind. De kastede der Anker ved en lille ubeboet O,

men skyede de beboede. Dog saae de at Landet var
• •

bebygget, og ligeledes mange af Oerne. I en af Skibs-

baadene gik de i Land paa den lille O
,
ved hvilken de

laae; der vare Folks Nøster og Fiskerboder, samt mange

Steenhjalde, ganske lignende dem som bruges her i Lan-

det (Island 2
). Der fandt de en død Mand, liggende næ-

segruus; han havde paa Hovedet en vel syet Hætte; hans

øvrige Klæder vare deels af Vadmel, deels af Sælskind.

J
)
Bjørn Johnsen sces at have skrevet dette i Aaret 1625. Gamle

Folk, som erindrede og atter fortalte Jon Grønlænders Fortællinger,

kunne antages at have været 65 Aar $ altsaa fodte henved 1560; i en

Alder af 20 Aar (henved 1580) kunne de have hort Jon Gronlænder,

som selv alderstegen, berette de Begivenheder, der tildroge sig i hans

Ungdom, altsaa da for henved 40 Aar siden (circa 1540).

2
) I saakaldte Nostcr (naust), parallele Gjcrder langs med Fartoicts

Sider, plcicr man i Island at sætte Fiskerbaade, forat sikre dem rood

Stormens Vold
;

i Hjaldene (
hjallar) ,

som have store Aabningcr paa

Siderne, men dog crc under Tag, torres Fiske.
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Hos ham laa en boiet Tollekniv, meget forslidt og fortæret

af idelig Hvæsning. Denne Kniv tog de med sig som et

Erindringstegn. — Denne Jon blev kaldet Gronlænder, fordi

han tre Gange fordreves med Søfarende til Gronland, og

fortalte meget derfra” o. s. v. Efter den ovenanførte For-

tælling om Biskop Ogmunds Seilads foier Bjorn Johnsen

det til: at mange fornuftige Folk i hans Tid vare af den

Mening, at de norsk-islandske Colonister endnu ikke vare

ganske udryddede af Skrællingerne (eller Eskimoerne), hvil-

ken Mening man især byggede paa Skibe eller Baade op-

drevne paa Islands Kyster, som vare oversmurte med Sæl-

tjære, der ingensteds brugtes undtagen i (det gamle) Gron-

land, saa og af andre Fartoier uden Jernsom, blot sammen-

føiede af Vidier, ligesom Asmund Kastanratzes Skib, (efter

Annalerne) 1189; see ovenfor I, 438-39, 492-93; II, 754,

762; III, 13, 45 1
.

Her troe vi at have fornummet den sidste Efterklang

af Fortællingerne om Grønlands gamle Beboelse af Skan-

dinaverne. Hvorvidt denne, eller deres Opdagelser overho-

ved, have strakt sig, foruden Coloniernes tvende Hovedaf-

delinger, nemlig Osterbygden, (mest i det nærværende

Julianehaabs, muelig ogsaa i Frederikshaabs District) og

Vesterbygden, hvis sande Beliggenhed Graahs Reiser, Un-

dersøgelser og Opmaalinger især have beviist, kunne vi

endnu ikke med nogen Sikkerhed eller Fuldstændighed

vide. ^Frederik den Gtes Kyst”, foreviger hans Navn og

Daad i hine ved hans Foranstaltning gjenfundne Polaregne.

Gid det maatte være Christian den 8de, som med sædvanlig

Yndest for Videnskaberne har virksomt bidraget til Udbre-

delsen af den længe savnede Kundskab derom blandt de

sydlige Europæere og foreløbig her blandt os Nordboer 2
,

*) Af disse Beretninger og Bemærkninger giver Torfæus (sidst i

sin Gronlandia, S. 262-64) et latinsk Uddrag*

2
) See ofr. I, 147. Den levende Interesse, som lian i sin Tid viistc

for Expcditioncns Fremme og Held foranledigede Capt. Graah til at

(33*)
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i Fremtiden forbeholdt, at opfylde den brave Scoresbys

Onskc, ved et nyt Undersogelsestog at fuldende de af fbrst-

nævnte gjorte Opdagelser, ved at fortsætte dem mod Syd,

til det Punkt, hvor Graah maatte standse sine!

XXXI. GRONLANDS OG DETS NA-
BOLANDES GEOGRAPHISKE

FORHOLD,
FREMSTILTE I MIDDELALDERENS FORSÆTLIG

OPDIGTEDE SAGAER.

Endskjondt denne Art af Sagaer i sig selv er uden al

historisk Værd, indeholde dog de fleste af dem eet eller

andet, som fortjener at lægges Mærke til, med Hensyn til

Fortidens Sprog, Sæder, Overtro, Folkesagn m. m. og un-

dertiden tillige til de med Forfatterne Samtidiges Forestil-

linger om visse Landes og Steders Beliggenhed, Beskaf-

fenhed, Frembringelse, Handel m. m. Af denne Grund

have vi gjennemgaaet fblgende Sagaer i de os bekjendte æld-

ste og fuldstændigste Afskrifter, for derfra at uddrage det i

dem Forkommende af denne Art, angaaende Gronland og

dets Nabolande.

I. uSaga af Bdrfii Snæfellsds (Sneefjeldets Halvgud

eller Skytsaand), om hvilken vi i Hovedsagen kunne henvise

til P. E. Mullers Saga-Bibliothek I, 359-61. Vistnok er

denne Saga kun et Æventyr, formodentlig skrevet i det

15de Aarhundrede, men det lader til at Forfatteren har

samlet adskilligt af gamle Folkesagn og Kvad, hvilket han

dog egenraadig har behandlet og sammensat til en sam-

menhængende for en stor Deel vilkaarlig opdigtet Fortæl-

ling. Vi kunne her ikke analysere denne Saga ndiere, men

oplcalde Prlnds Christians Sund efter ham i Nærheden af Christian

den 4des O, <ckaldt saaledes fordi det formodentlig var ct Sted der-

omkring at cn af Expcditioncrne under denne Konge naaede Ostky-

ten” (Undersøgelses Udse, S. 15.)
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maae holde os til vort Æmne. Sagaen er trykt i de af

Bjorn Marcussen udgivne Sogupcettir lslendhiga. (Holum

1756, 4, S. 163-172). Ellers findes denne Saga forenet

med en anden om Baards Son Gest, (som nærmere om-
handles her nedenfor)

,
navnlig i et af os benyttet betyde-

ligt Fragment af en Membran i Qvart i den Arnæmagnæ-
anske Samling 489, samt et andet mindre (i Additamenta

Nr. 20 i Folio) og endelig i et til den horende fuldstæn-

digt Papirafskrift i Folio, 158; den mærkværdige Codex,

hvori den findes, er omhandlet af os her ovenfor (I, 511).

Efter Udgaven raadte Baards Fader for de Havbug-

ter (liafsbotnum ) ,
som gaae ud fra Risaland mod Sydost

(er gdnga af Risalandi i landsa&r). Denne Angivelse

strider mod den i vor senere Middelalder antagne Sætning,

at Risaland egenligst horte til det nærværende Rusland 1
.

Den er heller ikke anfort i Haandskriftet 158, som har i

dets Sted: unordr um Helluland", nordlig for Helluland.

Det ægte historiske amerikanske Helluland omhandles her

ovenfor paa forskjellige Steder, og ligeledes i Rafns Antiquit.

Americanæ, hvorom vi henvise til de i begge Værkers Re-

gistre anforte Citater, men i den sildigere Middelalder dan-

nede man sig i Island andre Forestillinger om dets Belig-

genhed, da man nemlig antog det for en Deel af Grbnlands

Ostkyst, eller for et Land, som mod Vesten grændsede

dertil. Den trykte Udgave beretter at Dumbshaf laa s(5n-

den for Kong Dumbs Rige, med mange smaae Lande og

Oer (liggja par morg lond smd og eyar). Dette udelades i

Haandskriftet, men synes at kunne passe til den af Scores-

byerne opdagede Kyststrækning (ellers kaldet Svalbard

2
) Scc Schonnings Kort over det gamle Europa efter Nordboer-

nes Forestillinger 1679; jfr. Ynglinga - Saga 1ste Cap. , Petersens

Haandbog i den gamle nordiske Gcograpbi I, 27 1, sarat Finn Ma»-

nusens Afhandlinger om Runerne (Yidcnsk. Selsk. hist. og philos.

Afh. 6le Bind S. 2/7 jfr. 256) Mere herom vil forekomme i det

Fblgcnde.
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i Islændernes historiske Skrifter). Kong Dumbs Fædrene-

stamme var af Risernes store og velskabte Slægt, men
hans Moder nedstammede fra Troldene ( trollalcyni). Paa

mange Steder herovenfor er det viist, at Eskimoerne af

Nordboerne paa Forfatterens Tid kaldtes Trolde (<troll), og

de have sikkert fordum, ligesom endnu, beboet denne samme
Kyst. Kong Dumb fik sig en Mt) til Hustru, som han, ef-

ter Udgavens Text, bortfdrte fra Gronland (der da ikke var

fundet af Nordboerne) men efter andre Haandskrifter fra

Qvenland (_Kvænlandi
,

' de finlappiske Kveners Land).

Dumbs Undersaalter synes i Sagaen at regnes til Thusserne,

en Art af Trolde; i et Opror af dem blev han dræbt. For-

hen var hans Son Baard bleven fort til Halogaland (Hel-

geland), hvor han nedsatte sig i Fjorden Skjalfte, i den

nordligste Deel af Landet. Derfra drog han nordpaa over

Dumbshav, for at hævne sin Faders Dod paa Thusserne.

Selv maatte han dog for Harald Haarfagers Overmagt

flygte tilisland; dertil medtog han, blandt andre, Trolde

(Eskimoer eller Finlapper), og Folk der vare bievne op-

dragne norden for Dumbshav, uhvor det var saare vanske-

ligt at faae Vadmel
,
men Sælskind brugtes isteden for det

Slags Toi eller Linned.” Efter Ankomsten til Island (paa

Sneefjeldsnæs) foretoge Baard og hans Folge en stor Of-

ring i en Klippehule, som derfor siden er bleven kaldet

Trollakirlja (Troldenes Kirke); i en anden Grotte, kaldet

Sanghulen {Saunghe/hY), pleiede de at holde deres Raads-

forsamlinger 1
. Baard havde allerede paa Halogaland været

to Gange gift; med den anden Kone og ni Dottre tog

han til Island. Den ældste af dem hed Helga. Nogen
Tid efter at Baard havde nedsat sig paa Laugarbrekka,

hvor hans Dottre, ved Stranden, pleiede at lege med hans

Halvbroder Rodfelds Son ner, stodte een af disse Helga ud paa

Om denne Ilulcs gamle Runeindskrifter (forsaavidt de endnu

ikke cre udslettede) see Finn Magnusens Afhandl, om Runerne, 1.

c. S. 186, 199, 327.
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en stor Flage af Havis, som laa ved Stranden; men i det

samme førte et Vindstød fra Landet den ud paa Havet,

og den bragte, ved at drive vesterpaa for Blæsten, vor Helga

i 7 Dage til Grønland. Da havde Erik den Rode allerede

boet en Vinter (eller et Aar) paa Brattalid 1
. Sagaen anfø-

rer en Vise i Nordens gamle Folkesanges Versemaal, som

udtrykker Helgas Længsel efter hendes Hjemstavn paa Is-

land; muclig er da denne Deel af Sagaen tildeels en Para-

phrase af et saadant Digt. Den bekjendte Midfjords-Skegge

fra Island, der tit var paa Handelsreiser
,
var den Gang Erik

den Rødes Vintergjæst. Til Gjengjeld dræbte han tre Uvæt-

ter (der og efter Haandskriftet 158 vare Trolde — Skræl-

linger?), hvilke havde gjortFolk megen Skade. Næste Foraar

tog han derfra med Helga til Island (dog rimeligviis ikke

paa Havisen). Denne Fortællings Urimelighed falder af sig
••

selv i Oinene, uden at trænge til nogen videre Udvikling.

2) Gest Baardsons Saga 2
. Den haves (som øven-

meldt) trykt for sig selv i Bjørn Marcussens Sogupættir

(i 4to) 1756, S. 172-181
,
men derimod i Forening med

Baards Saga, i de ovenfor (III, 517) opregnede Haandskrif-

ter, hvorved det dog især maa bemærkes, at den allerstørste

Deel af den haves i den Arnæmagnæanske Membran 489,

4to, — og at denne i meget findes at være afvigende fra

Udgaven. I Sagabibliotheket omhandles denne Saga kun

*) Baard flyttede til Island omtrent paa den Tid, da Harald Ilaar-

fagcr havde indtaget det hele egentlige Norge, altsaa henved 8/4-,

Naor den her orameldte Begivenhed gik for sig henved 889, maatle

Helga have været omtrent 14 Aar, og — hun driver paa Isen til

Grønland, sarat modtages af Erik, der fdi'st nedsatte sig paa Brattalid

henved 986. Her findes altsaa en historisk Misviisning hos Forfatte-

ren af fulde 100 Aar. En tilstrækkelig Prøve paa Sagaens mange

Anachronismcr.

2
)

1 vore Dage har Gjest Baardsøn, en berygtet norsk Forbryder,

skrevet sin egen mærkværdige, men ikke opdigtede Saga eller Lcv-

nctsbcskrivelsc.
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meget kort (1 Deel S. 3G3), og ansees der med Rette som
fuldkommen opdigtet. P. E. Mullers Gisning, at den kunde
være noget yngre end Bdrdar-Saga

, er ingenlunde usand-
synlig

,
dog kan det være at Forskjellen fra den foregaaende

tildeels kommer deraf, at Sagaen er bleven fortsat ved en
anden Forfatter. Vi behøve ikke at udvikle nogen af dens
mange Anachronismer, thi det Heles Upaalidelighed falder
af sig selv i Oinene, ja endog i en høiere Grad end i Hel-
tens Fader Baard Dumbsøns Saga.

Paa eet af sine eventyrligste Tog seilede Gest Baard-
sbn, udsendt af Norges Konge Olaf Tryggvescn (for at op-
søge Kong Raknars eller Bagnars Høi i de nordlige Ubyg-
der paa Helluland), forbi Halogaland og Finmarken 1

til

Havsbotnene, og landede paa den Kyst som ligger norden
for Dumbshav (ellers kaldet Svalbard; see ofr. III, 517).
Efter en kort Reise fra Landingsstedet kom Eventyrerne
til Grønlands (østlige?) Ubygder, hvor de ved høie Klippe-
bjerge overvintrede i en til det Brug opført Hytte (skdii).
De gik derfra næste Foraar, udrustede med Jernsko. Først
fulgte de Kysten (eptir landimi) mellem Vest og Sydvest
Qmilli vestrs ok utsudrs); derefter gik de tvers over Lan-
det (um fivert land). Først traf de paa Isbjerge, siden
paa lave Strækninger; over disse gik de i tre Dage, til

de atter kom til Havet, hvori der laa en stor Holm, for-
bundet med Landet med et langt og smalt Rev, som over-
svømmedes ved Flodens Tid, men var tørt medens Ebben
varede. Paa denne Holm stod den kolossalske Høi, hvori
Kong Bagnar, efter at have øvet megen Udaad, lod sig le-

vende bisætte tilligemed 800 Mand, i et stort Skib, som efter

Membranen bar Navnet Ragnarslode 4
;

efter Udgaven skulde
man troe at Stedet kaldtes saaledes. Man siger — beret-
ter Sagaen — at denne Høi har ligget ved Helluland. Ef-

) Dc to sidste Ord findes ikke i Udgaven, men tillægges af
Membranen.

*) Jfr. her nedenfor i Uddragel af Halfdan Eysteinsons Saga.
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ter Forfatterens Anskuelser synes det altsaa at have ligget

norden for GrOnlands Vesterbygd eller vestlige Ubygder, da

dog den forste Forfatter afBaards Saga lægger det norden

for Gronlands Ostkyst eller nordlige Ubygder.

3) patIr af Joklt B tiasyni findes og trykt i Mar-

cussens Qvart-Samling S. 182-87. Den er, fuldt saa meget

som de tvende sidstommeldte
,
en aabenbar Fabel, hvilket

P. E. Muller naturligviis ogsaa antog; see Sagabibliotheket

I, 356-57. Den er vistnok heller ikke ældre end fra det

15de Aarhundrede. Jokul udgives for en Son af Islænde-

ren Bue Andridson, om hvem man har en egen Saga (see

sidstnævnte Skrift 1, 354-56). Paa sin Udreise fra Island

forliste han med Skibets (ivrige Besætning i Fjorden Ollum

lengri (see ofr. III, 253) ved GrOnlands Ubygder. Kaldtes

end denne Landstrækning saaledes, var den dog temmelig

stærkt befolket med Jætter {jo t.nar)
,
som collective, naar

HunkjOnnet regnedes med, kaldes Trolde ( troil). Deres

Klæder vare forfærdigede af Skind. Deres Konge lied

Skram (Skramr). Han blev ombragt af Jokul med en mod

ham venskabeligsindet Troldkvindes Hjelp; hun var forel-

sket i Skrams Son Grimner, som derfor skaantes af Jokul

og indsattes til Konge over aalle Ubygder
1 ’ i Faderens Sted.

4) Sagaen eller pdttr (Fortælling) om Islænderen

Gunnar Keldugnupsfifl og om hans Broder Helge
,

er af

den selvsamme Beskaffenhed. See Sagabibliotheket 1, 352.

Dog synes den at være skrevet i det 14de Aarhundrede.

Den haves ikke trykt. Islænderen Gunnar maatte i sin

unge Alder, formedelst forskjellige Manddrab
,

rOmme

ud af Landet paa et Skib, der tilhorte Baard, en fremmed

Skibsforer. Næsten en heel Sommer dreve de omkring i

taaget og morkt Veir, saa at de tilsidst vare komne langt

fra den rette Kaas. Tilsidst saae de, i klart Veir, at de

vare komne nær til et med Jokler (eller Isbjerge) næsten

bedækket Land. Dog saae man der store Fjorde og lange

Næs eller Forbjerge. I een af disse Fjorde, kaldet Skuggi .
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(Skygge), valgte de sig en Vinterhavn, og opforte en Hytte,

for at kunne opholde sig deri. Fode kom de ikke til at

mangle, da Fiske, Sælhunde og Hvale fandtes der i Over-

flod. Ogsaa hvide Bjorne fandtes der. Landet var beboet

af Trolde, som opholdt sig i Klippehuler. Gunnar dræbte

nogle af dem, men blev af andre, som yndede ham, bega-

vet med meget Guld og Solv. Gunnar forlod siden dette

nordlige Polarland, som ikke nævnes, men Fjorden Skugge

viser, at Helluland menes her. Forfatteren har vist tænkt

sig det som grændsende til Gronland, da han beskrev det

og dets Frembringelser, som om han meente det sidst-

nævnte Land. Det maa endelig bemærkes, at Baard og

Gunnar siges at have gaaet til Soes fra det sydostlige Is-

land (Havnen Slcaptdrés), og at de i Forstningen havde

god Vind (uden Tvivl til Norge) — men derefter vildledtes

de af Taage og Mdrke paa den ovenommeldte Maade.

Heraf maa man slutte at Forfatteren har tænkt sig sit Hel-

luland (hvilket han dog ikke vil nævne saaledes) som lig-

gende i Nord eller Nordost fra Gronland (jfr. ofr. 111, 520).

5) Orvar-Odds Saga er sidst og fuldstændigst udgi-

vet af Rafn (i forskjellige Recensioner) i Fornaldar Sbgur

Norbrlanda II, 1829) ledsagede af dansk Oversættelse; om

dens tivrige Udgaver og Haandskrifter kunne vi henvise til

samme Deels Indledning S. IX-XII. At den ikke hejrer

til de ægte historiske, er tilstrækkelig viist i Sagabibliotheket

II, 537-40. Orvarodd seilede, med Fpige, som det synes

fra Norge
,

for at opsdge sin Fjende Ogmund i Helluland,

til Gronlandshav ;
da de kom til Landet (rimeligviis Gron-

land), satte de Kaasen mod Syd, for at komme vestenfor

Landet. Kort derfra stddte de paa Souhyrerne Hafgufa og

Lyngbag (see ofr. III, 302-307, 371-73), som vare udsendte

af Troldmanden Ogmund, for at skade Odd
,
men det lyk-

kedes ikke. Derfra seilede de til Fjorden Skuggi paa Hel-

luland, Ogmunds Opholdsted. I det store, i Orvarodds

Navn digtede Kvad besynges denne Begivenhed som ind-
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truffen i Hellulands Klippe- eller Lavastræknings Ubygder

CHellulands hrauns ébyg&um). Her er ellers biensynlig

Talen om et fra Norge Celler Island) vestlig liggende

Helluland.

6) Angaaende Sagaen om Halfdan Bronufostri Celler

Brana’s Fosterson) henvise vi til Rafns Udgave af Fornaldar

Sbgur Norbrlanda III, Indl. S. XIII og P. E. Mullers Sagabibl.

II, 636-38, hvoraf det tydelig nok erfares, at den blot kan

betragtes som et Eventyr. Dets Helt Halfdan
,

en dansk

Kongesbn, drog med 4 Skibe fra Bjarmeland, men foer

vild paa Havet formedelst langvarig Taage og stærke Stor-

me, i hvilke 3 af Skibene bleve borte, men med det 4de

og stbrste strandede han ved Hellulands Ubygder, be-

satte med Isbjerge og kun beboede af Trolde, som opholdt

sig i Klippehuler og vare Menneskeædere. Paa Kysterne

fandtes meget Hrivtbmmer. CFornaldar Sbgur Norbrlanda,

III, 568 o. f.)* Her synes snarere det ostlige end det vest-

lige Helluland at menes.

7) Sagaen om Halfdan Eysteinsson er af den selv-

samme Beskaffenhed; see Fornaldar S. Norfcrlanda III. Indl.

S. XI1-XIII og Sagabibliotheket II, 627-36. Her omtales

den i Gest Baardsbns Saga omhandlede Raknar Csee. ofr.

III, 520) ,
som siges at liave været en Son af Agnar,

Konge i Gestrekeland, og en Sbstersbn af Harek, Bjarme-

melands Konge. I sin Ungdom drev han, tilligemed sin

Broder Val, Vikingskab fra Bjarmeland paa Dumbshav

mod Jætterne, med sit meget store Skib, kaldet Ragnars-

slode. Tilsidst erobrede han hele Helluland og udryddede

Jætterne. Hans Broder Val dræbte Cblandt andre) Jætten

Svade, boende i Fjeldet Blesanerg norden for Dumbshav,

og bemægtigede sig hans uhyre store Skat, bestaaende af

Guld. CFornaldar S. N. III, 556). Bjbrners Udgave CKampe-

dater, Stockholm 1737, Fol.) tilfoier C$. 23), efter at have

beskrevet den saakaldte Ulfkel Snillings Vikingsfærd med

Ran, Drab, Skjænden og Brænden: Disse Voldsomheder
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bedrev Ulfkel i Hellulands Ubygder, Grbnland det kolde

Sverrig (koldu Svipjåå, o: Skythien eller Tartariet) o. s.v.,

lige til Bjarmeland.

8) Samson Fagres Saga
,
aftrykt i Bjorners nysnævnte

Værk, er en saa aabenbar romantisk Digtning, at P. E.

Muller ikke engang har optaget den anderledes, end blot

ved at nævne den, i sit Sagabibiiothek (III, 483). — 1

det 13de Capitel (S. 20), som har den Overskrift, „om
nordiske Landes Beliggenhed’’ (Um Nordrlanda shipaii)

er folgende Stykke indrykket, som enten synes at være

taget af et ældre geographisk Skrift, eller og at udtrykke

den i Forfatterens Aarhundrede (rimeligviis det 14de eller

15de) i Island vedtagne Mening om Sagen: „Risaland lig-
•• ••

ger mod Ost og Nord fra Ostersoen, og mod Nordost der-

fra ligger det Land som kaldes Jbtunheim, hvor Trolde og

Uvætter (skadelige Uhyrer) boe, men derfra, ligetil Gron-

lands Ubygder, gaaer det Land som kaldes Svalbarde; der

erc forskjellige Folk” o. s. v. „Risaland liggr til austrs ok

norfers af Austrveginum ok J>afean til landnorfers liggr J)at

land er Jotunheimar heita, ok bua l>ar troll ok uvættir,

en l)aSan til mdts vife Grænlands dbygfeir gengr J)at land

er Svalbarfei heitir; l>afe byggja ymsar tøofeir”. Jfr. ofr. III,

210, 220, 222-24.

9) En saakaldet pdttr af Halli geit (kort Fortælling

om Hall Geed) har for været til som horende til Middel-

alderens islandske Sagaliteratur, men er nu ganske forsvun-

den, paa det nær, at den ommeldes i Bjorn Johnsens GrOn-

landske (i Trykken ikke udgivne) Annaler (AM. 768, A, i 4),

'efter at han har forudskikket et Slags Indledning, tildeels ta-

get af et andet nu ubekjendt og dog som det synes vig-

tigt Oldskrift:

,4
I vorri gomlu maldagabdk verfer ok Grænlands getife

ok l)arum nockufe skrifafe natturur landsins, svo langt sem
bygfein tekr.

J>å er svo afe orfei komife Joegar obygfe tekr

til: sifean })å eru joklar, fjallaaufenir, hafsbotnar, bræfi, allt
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austr til Gandvi'kur. |>åttr nockr er skrifabr af Jjeiin manni

er Halir hét; hann var kallabr Halir geit. Honum einum

luckabist })ab ab komast landveg å fæti yfir fjtfll ok jokla

ok oli oræfi ok fyrir alla hafsbotna, til Gandvikur ok svo

i Noreg. Hann leiddi meb sér geit eina ok fæddist vift

mjdlk hennar; hitti hann optastl)å dali ok mjo sund, jokla

å millum
,

ab geit hans mætti fæbast annathvort vib gras ebr

sk6g. o: UI vor gamle Maaldagebog 1 ommeldes ogsaa

Gronland
,

ligesom det og tildeels beskrives med Hen-

syn til Landets naturlige Egenskaber og saa langt som

Bygden (den beboede Egn) strækker sig. Her hvor Ubyg-

den begynder, udtrykker Forfatteren sig saaledes: Derpaa
••

folge Jdkler (Isbjerge), Ode Fjeldegne, Havbugter og Orke-

ner, lige osterpaa til Gandvig. En Fortælling haves skre-

vet om en Mand Yed Navn Hall, som blev kaldet Hall

Geed. Ham allene lykkedes det at komme landveis frem
••

til Fods over Fjelde og Jokler og alle Orkener, omkring

alle Havbugter til Gandvig og derfra til Norge. Han forte

med sig en Geed og næredes ved dens Melk; som oftest

traf han Hale og smalle Aabninger2 mellem Joklerne, saa

at hans Geed kunde faae sin Fode enten af Græs eller Skov.

*) Det cr os ikke klart, hvilket Oldskrift Bjorn Johnsen her egent-

lig mener; han giver det sikkerlig en Titel, som det aldrig har baa-

rct. Ordet muldagi
, som kun meget vanskelig lader sig oversætte

saaledes, at det giver et bestemt Begreb, bruges i Almindelighed om
Fortegnelser over faste og lose Eicndommc (nu blot dem som tilhore

Kirkerne), men findes og i gamle Skrifter i flere Betydninger, det

kan saaledes f Ex. betyde Bestemmelse af Jordejendommes Grænd-

scr og Udstrækning. I denne Betydning troe vi at Forfatteren her,

sigter til den store af ham benyttede Codex, hvilken han kalder Ilauhs-

boky som forhen har indbefattet en udforlig Bearbeidclsc afLandnama,

og vi erfare heraf, at en Beskrivelse over Gronland, som nu des-

værre er tabt, ogsaa har bort til Bogens Indhold, af h\ilkcn vi maa-

skee nu kun have det halve tilbage. See ofr. I, 36, 37, 40, 47,

345-45, 463-64.
2
) Nærmest maatte man her oversætte Ordet sund ved Sund i den

sædvanligste danske Betydning, men i Islandsk betegner det desuden
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Saa urimelig end denne Fortælling maa forekomme os

at være, saa har dog enten den eller andre af lignende

Indhold forhen været i Gang i Island. Derom overbevises

vi af Oldskriftet Rimbegla (med Blanda
,
Khavn 1780, 4,

S. 466, 4de B. 2det Cap. 10 §.). Efter at have anfort

et corrumperet latinsk Vers af Johannes af Paviila (?), ud-

trykker Forfatteren sig saaledes: uDétte ville nogle forstaae,

som om Digteren mener, at der ligger et Land under Nord-

stjernen
,

samt at de Kyster forbyde Havets Ring (eller

Kreds) at naae sammen (gaae rundt om Jorden); dermed

stemme visse Oldsagn (eller gamle Sagaer) som bevise det,

at man kan gaae (eller har gaaet) til Fods, fra Grbnland

til Norge.” <petta vilja sumir svo skilja at hann kalli land

liggja undir leiftarsfjornu ok banni pær strandir at saman

komi sjåfar hringr; vibr pat accorda vissar 1 fornsdgur pær,

er pat sanna, at fæti megi fara, ebr hall farit verit, af

Grænlandi til Noregs”.

10) Kroha-Refs Saga findes trykt i Bjorn Marcussens

Sagasamling i Svo (ågjætar Fornmanna-Sdgur, Holum 1756,

S. 35-68; jfr. ofr. II, 579-80). Den er forsaavidt for-

skjellig fra de her under Nr. 1-9 omhandlede Sagaer, at

den
,

for en med Nordens gamle Historie mindre fortrolig

Læser, ikke just synes at indeholde noget særdeles urime-

ligt. Dog maa den, ved en niiiere Undersogelse af Sag-

kyndige, kun befindes at være et Æventyr. Dette synes

allerede Arngrim Johnsen at have indseet i det han
,

i sin

liaandskrevne Gronlandia
,

undskylder at han meddeler et

Uddrag af Sagaen, ved at forudskikke de Ord: atdetneppe

er værdt at læses tquamvis hæc vix digna quæ legantur')-,

den islandske Oversætter Eyjolf Einarsen har dog haft en

anden Mening, da han (S. 26) udelader (eller heelt foran-

en lav og jevn Jordstrimmel mellem betydelige, især stelle Hoider

eller Forhoininger ,
f. Ex. i det sammensatte Ord htisa-sund , som

endnu bruges almindelig i Island.

visar, hvilket Oversætteren gjengiver ved entditce
,

er vistnok

kun en Skrive- eller Sættcrfcil.
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drer, denne Sætning. Torfæus erklærede Sagaen allerede for

en Fabel, og dette bekræftedes senere (tildeels) af Finn John-

sen CHist. eccl. Isl. IV, Præfatio) og P. E. Muller, (Sagabibl. I,

357-59), hvilken Mening vi ogsaå fuldkommen bifalde. Sa-

gaens Forfatter synes dog at have haft nogen Kundskab

om Grønland, dets Frembringelser og Handel. Det hertil

horende ville vi derfor her i al Korthed søge at meddele.

Foruden den trykte Text have vi især dertil benyttet en

Membran af den Arnæmagnæanske Haandskriftsamling Nr.

471 i 4, samt tildeels en god Afskrift af et Membranfrag-

ment i det Stockholmske Antiqvitets-Archiv (Nr. 8 i 4to).

Islænderen Ref søgte et Tilflugtssted i Gronland i Kong

Harald Haardraades Tid (henimod Midten af det Ilte Aar-

hundrede) 1
. Da de fik Gronland i Sigte, seilede de nord-

efter langs med Landet, indtil de meget nordlig i Ubyg-

derne kom ind paa en stor Fjord, hvor Joklerne strakte

sig mod Syd og ud paa Soen. Langt inde i Fjorden vare

der tvende Forbjerge (Hoveder eller Hukke), hvert paa sin

Side af den
, som i Nærheden af hinanden gik langt ud i

Soen og syntes at lukke Fjorden. Dog gaves der en Gjen-

nemseiling, og en anden meget stor og lang Fjord aabnede

sig bagved den. Inderst i Fjorden fandt de en god Havn.

Fjeldsider og Skrænter vare der bevoxede med Græs og

Skov (Kratskov). Der yar nok af Dyr (Rensdyr og Ha-
rer?); meget Drivtømmer laa paa Strandbredden, og der

var nok at faae af Fisk. De opforte en Hytte til deres

Bolig, men næste Vinter seilede de til Bygden, til en Vig

eller Fjord
;
paa hver Side af den stode to Gaarde, kaldede

Hliåf og Vik (Vig) 2
. Efter 8 Aars Ophold paa først-

nævnte Sted indvikledes Ref i Drabssager og maatte derfor

flygte til de vestlige Ubygder, hvor han, paa sit første Op-

holdssted, anlagde en meget kunstig Forskandsning, virki),

i hvilket han med sine Sønner opholdt sig i 4 Aar, indtil

J

) Sagaens forskjclligc urimelige Anachronismcr anscc vi det ikke

for Umagen værdt at anfore eller udvikle.
2
) jfr. ofr. II, 317.
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lians Tilflugtssted opdagedes af Vestbygdens mod ham fjendt-

lig sindede Høvding Gunnar, som i et Par Aar forfulgte

ham der forgjeves, indtil det tilsidst kostede ham selv Li-

vet, men Ref undkom lykkelig derfra til Norge og siden

til Danmark, hvor han bosatte sig og blev een af Erkebi-

skop Absalons Forfædre.

Blandt de store. Foræringer
,
som Høvdingen Gunnar

sendte Norges Konge, vare: en hvid Bjorn, et særdeles kun-

stigt Skakspil m. m. af Hval- eller Hvalrostand 1
,

samt

et Hvalroshoved (Pandeskal) med alle dets Tænder, kun-

stig udgraveret og indlagt med Guld (foruden endeel Pelts-

værk, Sværreeb eller Skindtougværk o. s. v.).

11) En islandsk Saga af porsteini Geirnefjufostra

haves kun i temmelig nye Afskrifter og er aldrig bleven

udgiven, hvilket den heller ikke synes at fortjene, da den

fra forst til sidst kun viser sig at være/ en vilkaarlig Op-

digtelse. Thorstein var fodt i Norge, og udvandrede voxen

derfra, for at følge sin Farbroder til Island i Harald Haar-

fagers Tid, men kom dog, efter adskillige Aars Vikingstog

til Lysufjorden i Grønlands Vesterbygd, paa en Tid da næ-

sten det hele Land var blevet optaget til Beboelse. Erik

den Røde i det 10de Aarhundrede og Sokke Thorarens-

søn (som endnu var rask og rørig i Aaret 1132) nævnes

som Samtidige! Dette kan være tilstrækkeligt til atcharak-

terisere Sagaens Troværdighed. Vi undlade derfor at an-

føre noget af dens udførlige Beretning om Thorsteins Op-

hold og Eventyrer i Grønland, men nøies med at nedskrive

enkelte foregivne Stedsnavne der, som ellers ere os ubekjendte:

Søidenæs CSan&anes), en Gaard i Lysefjorden
; Hafnarldn ,

en Havn der i Nærheden
;
Strømfjorden (Straumfjdr&r) med

en Gaard af samme Navn; Leerfjorden (Leirufjor&r). Hop
i Agnafjorden siges at have været Vesterbygdens Thingsted.

*) Om saadannc Skakspil, i Mængde opdrevne af Soen, samt el-

lers bevarede i vore Dage, sce Annaler for nord. Oldkyndighcd, II.

138, Tab. I.
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XXXII. BRODRENE ZENOS REISER
MED INDLEDNING OG ANMÆRKNINGER,

ved J. H. BREDSDORFF.

A. INDLEDNING.

I Midten af det sextende Aarhundrede
,

da de nordlige

Dele af Jordkloden efterhaanden vare bievne mere bekjendte

for de sydlige Europæere, da Willoughby og Cliancellor

nylig havde omseilet Nordcap, og til Soes havde naaet Rus-

lands nordlige Kyster, da Cartier havde opdaget det Indre

af Canada, da den landflygtige Olaus Magnus i Rom havde

udgivet sin Historia de gentibus septentrionalibus, udkom i

Venedig en liden Bog, som uden at være grundet paa de

nys omtalte Opdagelser og Beretninger, indeholdt temmelig

udførlige Efterretninger om adskillige nordiske Lande. Bo-
gen, 5S Blade i liden Octav, hedder: Dei commentarii del

viaggio in Persia di M. Caterino Zeno il K. et delle guerre

fatte nell’ ImperioPersiano, dal tempo diUssumcassano in qua

Libri due. Et dello scoprimento dell’ isole Frislanda, Eslanda,

Engrouelanda, Estotilanda et Icaria, fatto sotto il Polo Artico,

da due fratelli Zeni
, M. Nicolo il K. e M. Antonio. Libro

uno. Con un disegno particolare di tutte le dette parte

di Tramontana da lor scoperte. In Venetia. PerFrancesco
Marcolini. MDLVIII. — Den indeholder, som Titelen ud-

viser, to Skrifter, som ikke videre staae i Forbindelse med
hinanden, end at de ere historiske, og angaae Personer,

som hore til een og samme Familie. Forfatteren har ikke

nævnt sig; men da Dedicationen (til Patriarclien Daniel

Barbaro) er fra Forlæggeren Marcolini, har denne af nogle

været anseet for Forfatteren; dette er imidlertid ikke rig-

tigt: den rette Forfatter er ifølge Molettis Vidnesbyrd (i

Geographia Cl. Ptolomæi, Venet. 1561) Nicolo Zeno den

Gronlnnds historiske Mindesmærker, 3 Bind. (31=)
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yngre, født 1515, død 1565, Medlem af de li Mænds Raad

i Venedig, Descendent i 5te Led af Antonio Zeno, og i 3die

Led af Catarino Zeno. Dette er nødvendigt at vide, for

at forstaae nogle Yttringer i Bogen 1
,
hvilke tillige tjene til

Beviis for at Zeno, skjøndt han ingensteds har nævnet sig

som Forfatteren, dog ikke lagde Dølgsmaal paa sit Forfat-

terskab. Det i Titelen nævnte Kort mangler efter Cardinal

Zurlas Vidnesbyrd i de fleste Exemplarer, og saaledes og

i det, som jeg har for mig, hvilket er fra det store konge-

lige Bibliothek. Det er kun det sidste af disse to Skrifter,

hvilket optager 14 Blade i Bogen, som vedkommer os,

og hvoraf her skal leveres en Oversættelse med Anmærk-

ninger.
• *

De Opdagelser, Skriftet indeholder, vare paa den Tid,

det blev udgivet, ikke nye, de vare udforte over 150 Aar

tidligere, men vare ikke bekjendtgjorte ved Trykken, og

vare overhovedet ikke komne til mange andres Kundskab,

end Familiens. De skriftlige Beretninger derom vare dog

bievne opbevarede, og for en Deel, dog kun lidet, afbenyt-

tede
; men i N. Zenos Barndom blev meget deraf odelagt,

og kun nogle Dele bleve i Behold
;

af disse benyttede N.

Zeno sig til Bogens Affattelse.

Dette Skrift har haft en ikke ubetydelig Indflydelse

paa Geographien i et Aarhundrede eller derover. Det er

herfra og fra det medfølgende Kort, at Forestillingen om
Frisland, en stor O i det atlantiske Hav, har sin Oprin-

delse. Man fulgte denne Bogs Autoritet i en Række af

Aar, indtil den deels blev glemt, deels blev erkjendt for at

være upaalidelig. Laet holdt allerede (1643) dens Beret-

ninger for mistænkelige, men Baudrand synes at være den

første, som i Novum Lexicon geographicum
,
udkommet

1705 bestemt nægter Frislands Tilværelse; hans Ord ere

disse: uNogle have skrevet, at Frislandia er en meget stor

1

)
f. Ex. <(Et Sokort, sora jeg endnu finder, at jeg har blandt

Husets gamle Sager” er ikke Marcolinis, men Zenos Ord.
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••

O i Nordhavet henimod Gronland; men hvad det er for

een, af hvem og hvilket Aar den er opdaget, hvem den

tilhorer, og hvilke Byer den har, derom ere ikke de enige,

som have skrevet derom, og da de Nyere ikke omtale den,

og de engelske, nederlandske, danske og franske Sofolk

intet melde om den, er det bedre at sige, at der aldrig

har været nogen O, kaldet Frislandia.” Man seer, at Bau-

drand ikke har kjendt Zenos Bog, han vilde ellers ikke have

sagt, at man ikke var enig om, af hvem og hvilket Aar den

var opdaget. At Frislandia ikke under dette Navn nævnes af

de Nyere, er sandt; men naar man blot antager, at Navnet

er forvansket, og at der i Henseende til Storreisen og Be-

liggenheden ere indlobne nogle Feil, saa falder denne Ind-
•• •

vending mod Gens Tilværelse bort.

Det viste sig imidlertid ved det noiere Bekjendtskab

med Jordens nordlige Egne, som senere Opdagelser og

Undersogelscr medforte, at mange af de i Zenos Skrift in-

deholdte Efterretninger ikke stemte med Virkeligheden.

Forskjellige Forfattere, som skjenkede det Opmærksomhed,

valgte forskjellige Udveie til at forklare sig dette. Nogle,

som Charlevoix 1

,
Torfæus2

,
Suhm 3

,
v. Hoff4

,
Graah 5 og

Zahrtrnann

6

have antaget den hele Fortælling for en Op-

digtelse. Ti! disse kan man og regne Tiraboschi T
,

hvis

*) Allgcm. Hist. (ler Reisen z.u Wasser und zu Lande 14. p. 2.

2
) Vinlandia præf. p. 17.

3
) Historie af Danmarlc, 14 D. p 271.

4
) Geschichtc der durch Ucberliefcrungen nachgcwicscnen Veran

-

derungen der Erdobcrflache, 1 Tb. Gothn 1822, p. 178-202.
• •

5
) IJndcrsogelsesreise til Ostkysten af Gronland, S. 7.

°) Bemærkninger over de Venetianerne Zcni tilskrevne Rciser.

Nordisk Tidsskr. f Oldk^ndigbed, 2 D. p. 1 folg.

7
) Storia della litteratura Italiana. T. 5. ^Codesta relazionc con-

ttenc piu cosc chc lianno una troppo chiira apparenza di favoloso,’

foruden flere Yttringcr.

(34*)
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Yttringer gaae omtrent ud paa det samme. Andre have

troet, at Fortællingen var sandfærdig, men at betydelige
• •

Naturrevolutioner, hvorved iblandt andet Ocn Frisland skulde

være sunken, havde foraarsaget Uovereensstemmelsen imel-

lem den og Landenes nuværende Beskaffenhed, saaledes:

Delisle, Vankeulen 1
,

Pingré, Carli 2
,

Zurla 3
,

Amorelli 4
.

Andre endelig have holdt en Middelvei og antaget, at Be-

retningen vel i det Hele taget var riglig, men at der i

nogle Henseender, f. Ex. i Navne og Stedernes Beliggenhed

ere indløbne Feil, f. Ex. Terrarossa 5
,
Buache

6

;
J. R. For-

ster T
,
Eggers 8

,
Malte Brun 9

,
Estrup 10

,
Walkenaer 11

,
Laro-

quette 12
,
Humboldt13 .

Som Grunde til at antage hele Reisen for opdigtet, er

anfort eller kunde anfores:

1) at en Deel af de Lande, som den vedkommer, ikke

ere til. Dette gjelder ikke alene om Frisland, som mest

har været omtalt, men ogsaa om Grislanda og Icaria, til

hvilke hverken i Navn eller Beliggenhed noget svarer i

Virkeligheden, og paa en vis Maade om Neome, hvis Be-

J
) See Zurla’s Disscrta/.ione intorno al viaggi c scopertc scttentri-

onali di Nicole cd Antonio fratclli Zcni. Venezia 1808, p. 82.

2
)
Scc Zurla’s Dissert. p. 79-82.

;

‘) Disscrtazione, p. 48-88.

4
) See Biographic universelle, Tom. 52 p. 235.

f>

) Zurla’s Dissert. p. 56.

f>

)
Memoite sur Pile de Frislande i Histoire de l’Acad. Roy. des

Sciences de Paris, Anncc 1784, p. 430.

7
) Geschiclite der Fntdcckungcn und Schifffahrtcn in Norden, Frank-

furt an der Oder 1784, p. 217-250.
e
) Landhuusholdningsselskabets Skrifter, 4 D. p. 239-320.

r
)
Annales des Voyagcs, Tom. 10.

10
)
Seandinav. Liiteraiursclsk. Skrifter, 20 B. p. 252 og lolg.

n
) S. Biographic univers, Tom. 52 p. 237.

3
'2
) Biogr. univers. Tom. 52 p. 229.

1J
) Examen critique de Phistorie de la geograpliie du nouveau

continent. T. 11 p. 122 flg.
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• •

liggenlied omtrent svarer til Oen Foul-Island, men hvis

Navn aldeles ikke ligner dennes, og om Estotilanda og

Drogeo, som efter Beliggenheden svare til de ostlige Dele

af Nordamerica; men hvis Navne ere ganske ubekjendte.

2) at Beskaffenheden af de bcsOgte bekjendte Lande

ikke svarer til Virkeligheden, hvortil horer at den af An-

tonio Zeno besogte Deel af Gronland, som maa være i

Nærheden af Cap. Farvel, fremstilles som en skjon Egn

med mildt Clima og med et ildsprudende Bjerg, at den
• •

nordlige Deel af Gronlands Ostkyst er trukken meget for

langt bstlig, at der ikke tales om den Mærkværdighed, at

Solen — norden for Island — i Juli ikke gaaer ned 1
,

at
•• ••

Islands Osterende fremstilles som syv Oer, hvilke tillægges

det fælleds Navn le Islande, og hvis særskilte Navne ikke

ere nordiske, og Landskabet Caithness som en O.

En kyndig Somand, der selv havde været paa Stederne,

vilde ikke — mener man — have givet Stederne en saa

urigtig indbyrdes Beliggenhed
,

eller Landene en saa feil-

agtig Conliguration, som vi finde paa det medfølgende So-

kort-. Sagen bliver endnu mere mistænkelig derved, at

de Egne, hvor de Reisende ikke skulle have været, ere

ntiiagtigst aftegnede 3
.

3) Rejsebeskrivelsen indeholder mange Usandsynlighe-

der. Hertil horer: at en Fyrste paa en 0 i det atlantiske

Hav, skulde have talt Latin med de Reisende 1
;

at man der

skulde have kjendt Magnetnaalen 5
;

at en anden O i det

atlantiske Hav skulde ikke alene have Navn tilfælles med

een i Archipelagus; men at ogsaa næsten den samme Mytlie

fortælles derom 0
;

at der hoit oppe mod Nord paa Gron-

J

)
Noril. Tids sk r. f. Oldk., 2 B p. 14.

2
) Nord. Tidsskr. f. Oldk ,

2 B. p. 8-9.

3
) Sammesteds.

4
) v. Iloffs Gescbichte, p. 192. Tiraboschi ifolgc Zurlas Dis«, p. 86.

l>

) v. Iloffs Gcscli.j p. 1$8.

*) v. Iloffs Gcscli-, p. 1 94. Nord. Tidsskr. f. Old
,
2 B. p. 14.
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* f

lands Ostkyst skulde have været et Kloster, hvor man ved

Hjelp af varme Kilder opvarmede Værelserne, lavede Mad

og bagte BrOd, samt dyrkede sydlandske Havevæxter 1

;
at

man i et Land, som efter Beliggenheden maa*hore til

America, havde europæisk Cultur, besad Skrift, og gjemte

latinske Roger 2
,

at Venetianere skulde have frelst Zichm-

nis Skibe imellem Grunde og Klipper i et Hav, hvor de

aldrig havde været, og hvor Landets Sofolk ikke kunde

redde dem 3
. Selv de anførte Navne give Anstød

4

.

4) at Begivenhederne, om de end i og for sig vare

sandsynlige, dog ikke passe til hvad Historien ellers beret-

ter. Frislændernes Fyrste Zichmni skulde liave holdt et

Slag med Kongen af Norge, en Ting, hvorom Krønikerne

intet beretter 3
,

et Angreb skulde være gjort og en Fæst-

ning anlagt paa Island eller en O i Nærheden deraf, Ting,

hvorom de islandske Annaler intet berette 0
;

ligeledes vide

islandske Annaler intet om det mærkelige Thomaskloster

paa Grønlands Ostkyst. Selv det, at venetianske Forfattere

ikke omtale Zenoernes Reiser, førend over hundrede Aar

efter at den havde fundet Sted, synes mistænkeligt*, saa-

velsom og at Familien i samme Tid ikke havde bekymret

sig synderlig om saa vigtige Documenter8 .

5) at Tiden, paa hvilken Reisen skulde have været

foretagen, nemlig 1380, ikke passer, fordi det er beviist

Nord. T. f. O., 2 13. p. 14. Eggcrs i Landhuusboldningsscl-

skabets Skrifter, 4 B. p. 320. Tiraboschi efter Zurla’s Dissert., p. 102.
2
) Tiraboscbi efter Zurla’s Diss

, p. 112.

3
) Tiraboscbi etter Zurla’s Diss

, p. 86.

4
) V. Iloffs Gescb, P . 192. Nord. T. f. Old

,
2 B. p. 8, 9, 14.

6
) v. Iloffs Gescb

, p. 187.

c
) Nord. T. f. Old., 2 B. P . 13, 14.

7
) Nord. T. f. Old., 2 B. P . 11, 18. V. Iloffs Geseh., p. 188,

193-194.

«) Zahrtmann i Nord. T. f. O
, 2 B. p. 23-24. V. Iloffs Gescb.

p. 188. Tiraboscbi etter v. Iloffs Gescb. p. 189 og Zurla’s Diss. p. 34.

f
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at Zenoerne endnu 138S ikke havde forladt Italien; og at

Aarstallet 1390, som anfOres af M. Barbaro heller ikke

passer, fordi N. Zeno paa den Tid var for gammel, over

60 Aar 1

,
fordi Norge paa den Tid ingen Konge havde, men

stod under Dronning Margrete 2
,
og fordi Tiden til Reiserne

da blev for kort

2

, v. Ho(T bringer ogsaa i Erindring, at

Forfatteren etsteds lader Juni ftilge efter Juli 1
.

6) at allerede N. Zeno den yngres Samtidige havde

Mistillid til hans Beretninger, navnlig Ilamusio og Porcacchi

da Castiglione

5

.

Til Svar paa disse Bemærkninger kan ftilgende anfores:

1. tt Endeel af de i Reisen omtalte Lande ere ilde

til” Hvad Frislanda angaaer, da kan der næsten ikke

være nogen T\ivl tilbage om, at det er Færoerne. Bevi-

serne derfor kunne stiges hos Buaclie, Eggers og Malte

Brun. Ogsaa Zahrtmann
,
som ellers bokjæmper Reiser-

nes Troværdighed, er overbeviist herom 0
. Naar Navnet

Ferris Land fik den italienske Form Ferrislanda, med Tonen

paa næstsidste Stavelse, kunde det let gaae over til Fris-

landaL Beliggenheden er paa Kortet vistnok ikke Færder-

nes, men afviger dog ikke mere derfra, end andre Puncter

paa samme Kort afvige fra deres sande Beliggenhed. Hvad

Sttirrelsen angaaer, da kan man formode
,

at Korttegneren,

fordi han havde liere Steder og Navne at angive her, end

i andre Grupper, allagde det forholdsviis for stort. At der
••

udtrykkelig i Rtisebeskrivelsen staaer, at Oen er sttirre

end Island
,
maa ei undre os

,
da det er i den Deel af

Skriftet, som Nic. Zeno jun. selv har sat i Stiil. Det kan

*) Zahrtmann i Norti. Tldsskr. for Oldkynd., p. 13, 14.

2
)
Zahrtmann, p. 13.

3
) Zahrtmann, p. 10.

4
) Gescli. der Vcranderungen

,
1 I). p. 194.

5
) Zahrtmarn, p. 21.

6
)
Nord. T. f. O., 2 B. p. 7-8.

7
) cfr. Nord. T. f. O., 2 B. p. 29.
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saaledes være en Anmærkning, som lian ikke har taget af

den originale Beretning, men nedskrevet i Anledning af

Kortet. Idvrigt vise Navnene Andeford (Andefjord) Sudero

colfo (Suderb-Fjord) Monaco (Munken) og Aneses (aa Nesi)

i deres relative rigtige Beliggenhed, med IL, at Færøerne

ere meente. Sorano er upaatvivlelig Sudero, og Porlanda

enten Sumbo eller Porkerji 1
. Grislanda har paa Kortet

vistnok faaet en aldeles urigtig Plads; efter Beretningen

kunde det gjerne være Gors(j under Norge i Nærheden af

Molde. Icaria er efter Forster rimeligviis en Deel af Ir-

land 2
. I Navnet Neome maa formodentlig være en bety-

delig Afskriverfeil
,
som ikke med Sikkerhed kan rettes.

Navnene Estotilanda og Drogeo ere vistnok ikke ellers be-

kjendte; men da de forhenværende Indbyggere i det ostlige

Nordamerica ogsaa kun ere lidet bekjendte, kan det nok

være mueligt, at de have tillagt disse Egne disse Navne.

Omtrent hvor Estotilanda ligger, fandtes maaskee en scan-

dinavisk Colonie, og saaledes kan det forklares, at Navnet

har en nordisk Form.

2. u Beskaffenheden af de lesogte Egne svarer ikke

overalt til Virkeligheden.” Tiden
,

da Antonio Zeno be-

sogte de sydlige Egne af Gronland, var i Sommermaane-

derne, og paa den Tid kan Luften ogsaa der være meget

mild; om et ildsprudende Bjerg i denne Egn tales der ikke

i Beskrivelsen, men kun om et Bjerg, som udkastede Rog,

fordi det i sit Indre havde Ild. Nu findes der paa Oen
Ounartok varme Kilder; ved Rogen kan man have forstaaet

den af Kilderne opstigende Damp
,
og til liden i det Indre

af Bjerget, det er den noget over Havfladen ophbiede Gra-

nitmasse, har man vel sluttet sig af de varme Kilder. Fcil-

tagelsen angaaende den nordostlige Deel af Gronland er

fælles for Zenoerne og alle andre Geographer indtil Sco-

*) Nord. T. f. o., 3 B. P . 199.

2
) J. R. Forster Geschicktc der Entdcckungen und Schifffahrten in

Norden, p. 24/.
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resby. Den Mærkværdighed, at Solen norden for Island i

Juli Maaned ikke gaaer ned, maatte for dem, som havde

ganske almindelige Kundskaber i mathematisk Geographie,

ikke være paafaldende, og saadanne har vel Nicolo Zeno

den yngre forudsat hos sine Læsere, og derfor forbigaaet

den, om den end maaskee har været omtalt i de Maleria-

lier, han havde for sig. At Islands af Fjorde gjenném-
•• ••

skaarne Ostkyst kan være betragtet som Oer 1
,
og at Caitli-

••

ness ligeledes paa Kortet fremstilles som en O, er noget,

hvortil man finder Sidestykker i alle Tidsalderes geogra-

phiske Angivelser. I Oldtiden ansaaes det sydlige Norge
••

(Thule) og Skaane (Scandia) for Oer, paa Korter fra det

syttende Aarhundrede, ere Corea og Californien anforte som
Oer, og endnu fra det attende Aarhundrede har man Kor-

ter, hvorpaa Stevns og Guldborgland ere fremstillede som
Oer 2

. Man maa dertil erindre, at Somændene ikke i det

fjortende Aarhundrede havde saadanne Midler i Hænde til

at aflægge rigtige Sokorter, som nu, og blandt andet, at

omendskjondt de havde Compasset, vidste de dog neppe,

at Misviisningen forandrer sig efter Stederne; de kjendte

ikke Stromningerne i Oceanet, og vare neppe saa opmærk-

somme, som man nu er, paa Refractionens Virkninger.

Den Omstændighed, at Norge og Danmark ere rigtigere

aflagte, end de (Ivrige Dele, er paafaldende nok, inen er

ikke noget Beviis for Kortets Uægthed i det Hele. Ru-
scelli siger: at den Copie, han leverer, med de derpaa an-

bragte Forbedringer, er kommen fra Nicolo Zeno junior;

paa denne findes Havet aabent mellem Gronland og Norge,

og Yardohuus er der anført, hvilket viser, at Zeno paa

denne Copie har gjort Tilsætninger. Man kan da gjerne

antage at Nic. Zeno ogsaa har anbragt Tilsætninger paa

den første Copie, som han gjorde efter det gamle Original-

kort, han fandt mellem Husets gamle Sager. Disse Tilsæt-

*) Estrup i Skandinav. Litteraturselskabs Skrifter, 20 B. p. 285.

*) f. Ex. J, B. Ilomanns Insulæ Danieæ in mari Baltico sitæ.
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ninger, hvortil alt synes at hore, hvad der ligger ostligere

end Holland, ere uden Tvivl optagne efter nyere Korter 1
.

Det samme gjelder mueligen og om Bispesæderne paa Is-

land
,

hvis Navnes .Form næsten ganske stemmer med

Formen paa det Kort over Seandinavien
,
med Overskrift

Schonlandia nova, som Ruscelli har optaget af en i Tydsk-

land udkommen Ptolomæus. Heraf ere derfor maaskee

disse 2 Steder tagne, og anbragte paa Island, som for Re-

sten ganske var copieret efter de ældre Zenoers Kort.

3. wRejsebeskrivelsen indeholder Vsandsynligheder."
Naar vi erindre, at Latin var det Sprog, hvori Undervis-

ningen skete i Skolerne i den catholske Tid
,

saa ville vi

indsee, at det ikke kunde være saa sjeldent at træffe Per-

soner i Norden, som kunde tale Latin. Meget rigtig be-

mærker Zurla derfor: CtHvorledes kan det kaldes fabelag-

tigt, at Zichmni har talt Latin med Venetianerne, naar det

latinske Sprog ogsaa paa de Tider og i hine nordiske Egne

var det Sprog, som brugtes af de Geistlige, de Lærde og

de dannede Mænd, iblandt hvilke man har Grund til at

regne baade Zichmni og Zenoerne?”- Hvorledes Latin,

vistnok i en fordærvet Skikkelse, havde taget Overhaand i

Norden just i den Periode, som her tales om, oplyser Pe-

tersen i det danske, norske og svenske Sprogs Historie,

1 D. p. 129 (_Sammenl. p. 73, 74, 199, 200). Geistlige

Moder holdtes f. Ex. i Helsingborg 1394, hvortil der ind-

fandt sig Biskopper fra alle tre Riger; men Latin var det

Organ, hvorigjennem Forhandlinger og Befalinger udstædtes.

Selv i Kirken var den gamle Rost forstummet, den vigtig-

ste Deel af Gudstjenesten, Messen, holdtes udelukkende

paa Latin, ja det er ikke urimeligt, at selve Prædikenerne

her som i Sverrig undertiden holdtes i dette Sprog, da

Almuen endog lærte latinske Btinneformularer udenad. Ved

J

) Disse Rave formodentlig været nederlandske. S. Eggcrs, Land-

huusholdnmgsselskabcts Skrifter, 4 B. p. 312.

a
)

Dlsscrtazlonc, p 87.
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politiske Forhandlinger var ligeledes Latin det egentlige For-

retningssprog, hvilket man i Fordrag med tydske Fyrster

undertiden ombyttede med deres Modersmaal.” Jeg veed

nok, at Modersmaalet i Norge, hvortil Færderne horte,

holdtes noget mere i Ære; men at Latin dog ikke der var

ubekjendt, er vist nok. Saaledes er en Bekjendtgjbrelse at

Biskop Jacob i Bergen af Aar 1399 (i Suhms Historie af

Danmark 14 D. p. 663) paa Latin
,

og et Brev af Erkebi-

skop Vinald af Aar 1395 (sammesteds p. 359) ligeledes,

foruden tiere.

Vi vide ikke Zichmnis Fodested 1

,
og kjende ikke hans

Grad af Dannelse; men det er at formode, at han, end-

skjondt hans Magt var usurperet, var af fornem Her-

komst og efter den Tids Ledighed ikke udannet. At der

paa Færderne alt i den catholske Tid har været Ledighed

til at blive vel underviist, viser Kong Sverres Exompel (S.

Ant. Ann. 3 B. p. 313). At Færingerne kjendte Compas-

set 1390 er ei usandsynligt, naar vi betænke, at Magneten

alt af Harpestreng, i 1ste Halvdeel af det 13de Aarhun-

drede, kaldes Sighcelsten ,
et Navn, som den formodentlig

har faaet, fordi den brugtes til at seile efter, ligesom den

i Fransk af samme Grund kaldtes marinette, og at Færin-

gerne formedelst Fiskehandelen vare i Forbindelse med

mange fremmede Nationer, (Flandern, Bretagne, England,

Norge og Danmark forsynede sig ifolge Zeno med Fiske

derfra) 2
,

og ved disse kunde være bievne bekjendte med

det allerede Aar 1300 opfundne Cornpas. (See Zurla dis-

sertazione p. 173).

Hvad der fortælles om icaria, er vistnok tildeels usand-

synligt; men dette er ikke nok til al omstode Beisebeskri-

*) Efter senere tilkomne Oplysninger, som 1 det Folgende skulle

blive omtalte, kunne vi dog gjbre en rimelig Gisning derom.

2
) Heri er intet Urimeligt, da Fiskerierne efter Debcs og Landt i

fordums Dage vare langt betydeligere end siden, saa at Færingerne

næsten alene levede deraf.
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veisens Sandfærdiglied. Det nemlig
,
der anfdres om Lan-

dets gamle Historie
,
om Oprindelsen til dets Navn o. s. v.

er fdrst igjennem flere Munde kommet til Zeno; thi det

fortælles hans Ledsagere af en Islænder, som igjen maa

have hort det af Landets Beboere. Disse havde hort noget

om den græske Mythe om Dædalus og Icarus og havde

sammenblandet den med deres egne Traditioner.
• •

Da Gronlands Ostkyst i de nordlige Dele (mellem 69°

og 75°) efter Scoresby’s Beretning ikke er saa umild, som

længere sydlig, og da der ifolgo Morchs Beretning 1 under

65° findes liere Levninger af europæiske Bygninger, saa

er det ikke ganske usandsynligt, at der i denne Egn har

ligget et Kloster. At der i Nærheden deraf kan være en

Vulkan og varme Kilder, har ikke i og for sig selv noget

Usandsynligt, ligesaa lidet som den Maade hvorpaa Munkene

skulle have benyttet sig af de varme Kilders Vand. Det

eneste, som forekommer urimeligt, er, at man skulde have

bagt Brod deri; dog, man behover vel just ikke at tænke

sig egentligt Brod
,
men kun et Slags Meelklumper eller

Buddinger, der brugtes isteden for Brod.

Det, der fortælles om Estotilanda, kunde vistnok synes

urimeligt, dersom vi ikke kjendte den nordiske Coloni i

Viinland, som i Henseende til Beliggenheden svarer tem-

melig vel til Estotilanda. Vi kunne næsten ganske gjore

Forsters Ord til vore: Ct
Man seer endog, at dette Estoti-

land vel ikke kan være noget andet Land, end det ved

1001 opdagede Viinland. I dette Land have unægtelig

nogle Nordmænd nedsat sig; de medbragte de den Gang be-

kjendte Kunster og Haandværker, havde Skibsfart til Grbn-

iand, hvorfra de oprindelig vare komne. Deres Sprog har

vel forandret sig ved Blanding med Landets Indfodte, og
••

alunerne kunde nok være en Fisker fra Orkenoerne- (Fær-

*) Borgervennen 1831 Nr. 6. Cfr. Wormskiold I Skand. Lilt.

Selslc. Skr., 10 Aarg. p 347.

7
)

Forster antog nemlig Frislanda for Orkenoerne.
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tierne) ubekjendte. At der fandtes latinske Bøger i Kon-

gens eller Overhovedets Samling, er intet Under, og det er

bekjendt, at Biskoppen af Grønland, Erik, i Aaret 1121 er

dragen lige til Viinland for at omvende sine endnu lieden-

tke Landsmænd i Viinland. Denne Biskop vilde vist ikke

over 100 Aar efter Viinlands Opdagelse have reist derhen,

naar han ikke med Vished havde vidst, at der endnu vare

Efterkommere af hans Landsmænd i Landet. Da nu denne

Biskop, saavidt man veed, aldrig er kommen tilbage til

Grønland, maa han vel være død i Viinland, og fra ham

hidrøre vel de latinske Bøger. Nordmændcne have der
«* •

indført Olbrygning og Agerdyrkning. De forstode vel Skibs-

farten og gik til Grønland; men paa den Tid, de nedsatte

sig i Viinland, var Compassets Brug endnu ikke bekjendt” 1
.

Var der sagt, at Venetianerne vare Frislændernes Veivisere,

saa havde det vistnok været urimeligt; men her er kun

sagt:
4t
at Flaaden vilde have været forloren, dersom Nicolo,

hans Styrmænd, og de venetianske Søfolk ikke havde været,

formedelst den ringe Ovelse, Zichmnis Folk havde i Sam-
menligning med vore.” Men at lidet øvede Søfolk, endog

i bekjendte Farvande, kunne have stor Hjelp af meget

øvede
,

fornemmelig i Henseende til den rette og tidige

Benyttelse af Vind og Strøm, behøver intet Beviis. Og
de Farvande, som Talen er om, nemlig ved Nordentjords

Gerne, vare maaskee, som Zurla p. 88 bemærker, ligesaavel

ubekjendte for Zichmni og hans Folk, der havde hjemme

paa Suderø, som for Venetianerne.

v. Hoff, finder at Navnet Frisland, som tillægges ei

alene et Land, men tillige en Stad, neppe er et Bynavn 2
.

Sandt nok; men da Thorshavn er den eneste Kjøbstad paa

Færøerne, kunde den, naar Færøerne kaldtes Frislanda,

*) Geschichte der Entdcckungcn und Scbifffahrten in Norden p.

245. Ifølge de nyeste Undersøgelser r»aa Estotilanda dog nok

snarere være Markland, eller en Deel deraf, end Viinland.
2
) v. Hoffs Gcsch. der Verand. I.
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let være bleven nævnet for N. Zeno (oppidum Frislandæ)

ligesom den eneste Kjobsted paa Æro hedder Æroskjo-

bing, og Rudkjobing undertiden kaldes LavindskjObing

(Langelands Kjobsted), hvilket kunde forstaaes baade
<t
Fris-

lands Kjobsted” og ^Kjobstaden Frisland.” Navnet Zichmni

finder v. HotT næsten uudtaleligt og paa en latterlig Maade

lignende Navnet Zeno 1
;
men det er rimeligviis det, især

paa de sydlige blandt Færderne, meget brugelige Navn

Simon, som der udtales Sujmin, eller, som det ogsaa fore-

kommer med den bestemte Artikel Sujminin. Den færoiske

Bogstavforbindelse uj har været Italienerne fremmed, og

de have i deres Forlegenhed udtrykt det ved ich. Det

kan og være at Italienerne ofte have hort Navnet Sigmimd,

naar man fortalte dem Landets gamle Begivenheder, og

siden forvexlet det med Simon . Navnene paa de 7 ved Is-

land angivne Oer, ere efter Zahrtmann aldeles ikke nordi-

ske, men maa være sammensatte af en ined de nordiske

Sprog aldeles ubekjendt Forfatter, og Korttegnerne skulde

efter ham ved Island have viist sig uvidende om alle Be-

standdelenes og navnlig Havnenes nordiske Navne 2
. Efter

v. HotT skulde Navnene paa Frisland være en broget Blan-

ding af forskjellige Sprog, og aldeles mangle Eenhed 3
.

Naar vi erindre, hvor meget Navne i Almindelighed af Frem-

mede blive forvanskede, og hvor let der ved Copiering ind-

lobe Feil, maae vi endda undre os over, at man paa det

zeniske Kort kan gjenkjende saa mange Navne, som man

kan, og man vil ikke i disse Navne finde noget Mærke

paa Opdigtelse. Saaledes finde vi paa Kortet over Scan-

dinavien i Ruscellis Ptolemæus Jylland kaldet Luthia, Sjæl-

land Selano, Kalmar Cannar, Sarpsborg Saltzburg, og paa

det ellers meget gode Kort af Meyer over Hertugdømmet

Slesvig af 1650 staaer Hanszgaw for Hindsgavl, Ballscho

l

) lib. cit. P . 192.

tJ

) Zahrtmann I Nord. T. f. O., 2 B. p. 14 og 8.

*) v. IIofF Gcschichtc der Verand. I. p. 192.

I
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for Barløse., Olewigt for Holevad, Arnoe for Avernakoe,

Bregnis fra Bregninge paa Taasinge, Marstrand for Marstal,

Strandoe for Slrynoe. Om Navnene paa Island og de hos-

liggende Oer, vil blive handlet i Bemærkningerne om Ze-

noernes Kort.

4. Det er sandt, at vore Kroniker ikke berette noget

om Færdernes Erobring ved en Usurpateur fra Suderd,

eller om et Forsdg af denne paa at erobre Hetland, men

deels maae vi erindre, at de danske og norske Kroniker

fra denne Tid ere yderst ufuldstændige 1

,
deels at det er

notorisk, at Danmarks og Norges Soværn paa den Tid var

yderst svagt

2

,
og at Vitalianerne, med hvilke man uden

Tvivl har slaaet Zichmni og hans Anhang sammen, og

hvortil de, som Zahrtmann meget sindrigt formoder 2
,
maa-

skee virkelig lidrte, tumlede næsten efter Godtbefindende

paa de nordiske Kyster4
,

medens Dronning Margrethes

Hær gjorde heldig Fremgang til Lands. Debes nævner

dog et Sagn om et Slag mellem to Hære af Færingerne,
• •

som skulde have staaet paa Oen K also 5
;

et lignende Sagn

anfører Lyngbye 6 om et Slag paa Kunti
;

det er da rime-

ligt at eet af disse er det Slag, som omtales af Zeno Fol.

47. Et andet Slag, som Lyngbye nævner ved Gaasedal,

maa rimeligviis hore til en ældre Periode, siden der ved

dette omtales Brugen af Køller 7
. Dette kunde da maaskee

snarere end det paa Kalsø henfores til Inge Baardsens

*) Om Færoerne fortælles næsten intet i Suhms Historie af Dan-

mark, 14 D. (fra 1375 til 1400), Bispen af Færoerne nævnes, men

som fraværende p. 293, 357.

2
)
Sulnns Hist. af Danm., 14 D. p. 300-310.

3
)
Nord. Tidsskr. for Oldk.

,
2 B.

4
)
De afbrændte og plyndrede Bergen 2 Gangej Suhms Historie

af Danmark, p. 309, 341.

6
) Debes „Færoa rcscrala”, p. 233.

°) Antikvariske Annaler, 3 B. p. 289.

7
) Antiq. Ann., 3 B. p. 290.
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Tid 1
. Ogsaa gives der et udforligt Folkesagn om en Simon

fra Porkeri, ogsaa kaldet Sujminin, som paa en hoist mær-

kelig Maade stemmer ovcreens med Zenoernes Beretning.

Man liar Viser om forskjellige færdiske Tildragelser, ligefra

Sigmund Brestersens Tid till 7072
. Mon ikke eet eller an-

det Sagn, som man har troet at vedkomme Sigmund Bre-

stersen, egentlig angik Simon (Zichmni).

De islandske Annaler ere ved 1390 vistnok temmelig

fuldstændige
;
men de bedste af dem, de flateyske og lige-

ledes de liolensiske, hore op Aar 1394

3

,
som maaskee er

forend den Tid Zichmni skulde have anfaldet Island; dette

var nemlig medens baade Nicolo og Antonio var i Norden,

altsaa imellem 1391 og 1396*. Fra 1394 til 1400 har

Suhms Historie afDanmark aldeles ingen islandske Begiven-

heder. Vare .ogsaa Annalerne mere udforlige
,

saa vilde,

formedelst den vanskelige Samkvem mellem Islands Byg-

der, et Overfald paa nogle Udkanter af Landet, ja selv An-

lægget af et Fort paa Osterenden, kunne forblive uomlalt

i Annalerne, som formodentlig aflattedes i ganske andre

Egne af Oen.

At Islænderne vare tause om Thomasklosteret, er vistnok

besynderligt, men beviser dog neppe dets Ikke-Tilværelse.

Mest besynderligt vilde det være, at Kongespeilet ikke om-

taler det, dersom dette Skrift ikke var saa gammelt, at det

rimeligviis er forfattet for Thomasklosterets Stiftelse. Thi

Kongespeilet antages jo at være skrevet i Sverres Tid, alt-

saa for 1202; men Thomasklosteret var et Dominicaner-

Kloster, altsaa yngre end 1204, og vel mueligt stiftet 1224,

som Pontoppidan beretter 5
. Paa de venetianske Forfatteres

]

) Dcbcs, 1. c.

2
) Antiq Ann., 3 B. j>. 2S3.

3
) Suhms Historie af Danmark, 14D. p 334. Rafns Antiquitatcs

Ainericanæ p. 257-258.
4
)

Zurla’s Disscrtazione, p. 45
5
) Ann. eccl Dan. I. p. 641. Pontoppidan citerer vel Ponlani
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Taushed lægger Zalirtmann megen Vægt, jeg veed ikke om
med Rette. Dersom Zenoernes Reiser havde været betrag-

tede som Opdagelsesreiser, da kunde man have tillagt dem
Vigtighed i Stadens Historie. Men man har noppe tænkt

paa, at der ved Zenoerne var givet Efterretninger om en

ny Verdensdeel. Alle de Lande, Zenoerne omtale, betrag-

tedes som henhorende til Europa 1
. Dettes nordlige Dele

vare overhovedet sjelden besogte og lidet kjendte af Vene-

tianerne. Fordi nu altsaa Zenoerne havde besogt eller faaet

Underretninger om saadanne Lande, behovede de ikke at

omtales som Opdagere, da man vel forudsatte, at hine Lan-

de vare bekjendte for Englænderne, Nederlænderne og de

Danske. Der kan saaledes ei være noget forunderligt i Ja-

copo Zenos Taushed om disse Opdagelser, hvor han siger2 :

uDenne Familie udmærkede sig stedse fortrinlig ved et Af-

kom
,

der som Borgere gjorde sig hæderlig bekjendte
,

og

erhvervede sig Berdmmelse baade i og udenfor deres Fæ-
dreneland, baade i Fred og i Krig, af hvilke mange som
Anforere til Lands og Vands have erhvervet Fædrenelandet

særdeles vigtige Fordele” 3
. Forst efter Americas Opdagelse,

da man fandt paa at Estotilanda kunde hore til denne Ver-

densdeel, begyndte M. Barbaro at omtale disse Reiser, som
noget Mærkværdigt. At Familien har viist Ligegyldighed

for disse gamle, deres Forfædrc vedkommende Papirer, er

en Sag, som er altfor lidet usædvanlig til at kunne kaldes

usandsynlig. I alt Fald har dog Familien, som det lader, med-
deelt Noticer deraf til forskjellige Forfattere, f. Ex. Silvano,

dcscr. Daniæ p. /58j men lier staacr kun en Beretning om Klosteret

efter Zeno, og intet Aarstal. 1224 er vel da en Gisning af Pont-

oppidan.

J

) Scc f. Ex. den kortfattede Gcographic, som Rafn har udgivet i

Antiquitales Amerieanæ p. 283-289, og Fragmentet p. 290-293.
2
) I Carlo Zenos Levnet.

3
) Nord. Tidsk. for Oldk., 2 B. p. 11.

Gronlands historiske Mindesmærker, 3 Bind, (35)
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Bordone o. il. Jeg kan her omtale Zahrtmanns Yttring 1
:

uMig forekommer det som uden Tvivl, at den sidst om-

handlede Nicolo Zeno (Antonios og Carlos Broder) hverken

har været Rigmanden eller Somanden, Egenskaber, uden

hvilke han ei kunde udfore den ham tilskrevne Reise.v

Hertil svares: vel skal Pietro Dracone have efterladt sine

Born i stor Trang 2
;
men intet forhindrer os i at antage,

at Nicolo efter den Tid har samlet Rigdomme, ligesom lian

gjerne kan have været Somand, fordi han til en Tid var

Gesandt, Syndicus m. m.

5. Det er efter hvad Zurla har anfort (Dissertaz. p.

43) hOist rimeligt eller saa at sige nødvendigt, at Reisen

har været foretaget 1390, hvorved dog er at mærke, at

dette Tal formodentlig kun angaaer Ankomsten til Færoerne

(Frislanda) og ikke Afreisen fra Venedig, som maaskee

alt liar fundet Sted i 13S9. Antonio maa efter Zurla

vgere dragen til Færoerne 1391 eller i det seneste 1392 3
.

Det er sandt, at Nic. Zeno, som var den ældste af sine

Forældres Ægteskab, der var sluttet 1326, maa da have

været over 60 Aar, og at slige Foretagender
(
ei vel passe

sig for en saa gammel Mand; men Tingen er, fordi den

ikke er sandsynlig, dog ikke urimelig. Christian den Fjerde

var jo, da han commanderede i Slaget ved Femern, alle-

rede 6S Aar, og Peder Skram commanderede i et Søslag,

da han var 72 Aar. Norge havde virkelig allerede 1389

en Konge 4
,
og Margretc var kun Rigsforstanderske, og en-

delig synes Tiden fra 1389 til 1392 tilstrækkelig, for at

Nicolo kunde reise fra Venedig til Færoerne, hjelpe til ved
• •

disse Oers Erobring, og skaffe Underretning derom til sin

Broder i Venedig, for at denne kunde berede sig til Jleisen

J
) 1. c. p. 13.

2
) 1. c. p. 12.

s
) Zurlas Disscrtazionc, p. 45-46.

°) Sulims Ilist. af Danra., p. 235-237.
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og naae Færoerne 1
. Hvad det angaaer, at Juni folger ef-

ter Juli, maa det vel holdes for en Skrive- eller Trykfeil,

hvilket man og maatte antage, ifald Reisen var opdigtet.

G. De Grunde, som Capitain Zahrtmann anforer for at

Ramusio ei skulde have haft stor Tillid til Zenos Trovær-

dighed, ere ikke stærkere, end at Forfatteren kalder denne

Mening en blot Gjetning. Jeg troer derfor, at jeg kan for-

bigaae disse, naar jeg blot henviser til Stedet, hvor de fin-

des, nemlig i Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, 2 Bind

p. 1S-20 2
.

Bestemtere er Zahrtmanns Paastand, at Tommaso Por-

cacchi da Castiglione har anseet Zenoernes Reise for op-

digtet. 1 sit Værk risole piu famose del mondo, omtaler

han ikke Zenoerne, og anforer heller ikke Frisland eller

deres (ivrige Opdagelser, skjondt det Kort, som meddeles

overisland, er copieret efter det zenoiske 3
. Det er allige-

vel tænkeligt, at han ikke har holdt Færoerne (eller Fris-

landa) med Icaria og Neome o. ti. for vigtige nok til at

omtale dem; det kan jo og være, at han ikke i det Hele

taget har nægtet Reisebeskrivelsen sin Tiltro, men at han

har forbigaaet disse Oer, blot fordi han ikke vidste, hvor-

ledes Efterretningen om dem skulde bringes i Harmoni med
andre og senere Beretninger. Fra den Tid af, da Zenoernes

Reise kom ud (1558) til den, daPorcacchis Skrift udkom (1576)

vare nemlig de nordlige Have bievne noiere undersogte ved

Frobisher4 o. fl. og flittig besogte af Franske, Spaniere,

Portugisere og Englændere
,
som dreve Fiskeri ved New-

foundland

5

. Efter alt dette, kan den Mening, at Reisebe-

3

) Nord. Tidsskr. f. Oldk., 3 13. p. 198, 199.

2
) Cfr. Folsoms Recension i North American Rcvicw Juli 1838,

p. 197 og 203.

. *) Nord. Tidsskr. f. Oldk., 2 B. p. 21.

4
)
Forsiers Geschiclitc der Fnldcckungen, p. 319.

6
) ibid., p. 339.

( 35#)
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skrivelsen skulde være en Opdigtelse, ikke ansees for til-

strækkelig begrundet. Adskillige Omstændigheder gjore det

desuden usandsynligt, at den skulde være opdigtet.

Vilde man antage, hvad Zahrtmann synes at være til-

boielig til, at Iteiserne vare opdigtede af Nicolo Zeno den

yngre 1
,

da vilde man indvikle sig i uopldselige Vanskelig-

heder. For det Forste gjcire de mange fordeelagtige Vid-

nesbyrd
,
som man har om Nic. Zeno, saavelsom den Til-

tro, hans Samtidige og nærmeste Efterkommere have viist

ham, det næsten moralsk umueligt, at han skulde have be-

gaaet et Bedrag. Udgiveren af Bogen
,
Francesco Marcoli-

ni, viser tydelig i sin Dedication til Daniel Barbaro
,

at ban

ikke nærede nogen Tvivl om Ægtheden af Reisebeskrivel-

sen
,

eller om Sandfærdigheden af de deri indeholdte Be-

retninger. Den hæderligen bekjendle Udgiver afPtolomæus,

Girolamo Ruscelli, bar optaget det zenoiske Kort i sit Værk,

og aflægger ved denne Leiligbed folgende fordeelagtige

Vidnesbyrd om Nicolo Zeno den yngre: uDenne Tegning

er, med de Forbedringer, som man her seer, erholdt af Ni-

colo Zeno, deres Descendent i lige Linie. Og denne sam-

me Hædersmand har, uagtet sine stadige Sysler med Sta-

tens Bestyrelse, forsynet denne Tegning med Meridianer

og Parallelcr, med alle de Maal, som svare dertil, dcels

efter Historiens Sammenhæng, deels efter Geographiens

Regler og Grunde, da han overalt holdes for at have faa

Ligemænd for nærværende Tid i hele Europa, i disse to

hoilig anseete Fag, Historien og Geographien.” Hans Yt-

tringer om Kortets Oprindelse vidne tillige om at han fæ-

ster Tro til hvad Zeno har meddeelt. uTegningen paa dette

Kort over de nordlige Egne, er tagen af et Sokort, som

var af Nicolo og Antonio Zeno, venetianske Adelsmænd,

som i Sandhed fortjene evig Hæder, disse, som paa et dem
tilhorende Skib bleve af Stormen forslagne af deres Cours

omtrent ved Aaret 1380, lede Skibbrud paa Gen Frisland,

1
) Nord. Tidsskr. f. Oldk.

,
2 B. p. 5.
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hvor de af Stedets Behersker ved Navn Zichmni bleve frelste

og satte til Anforere over hansFlaade; og fordi de befriede

Flaaden fra mange Farer, udnævnte han dem til Anforere

for andre nye Flaader
,
med hvilke do beseilede alle Ste-

derne paa dette Kort, som man kan see i Bogen om de
••

persiske Sager, om Seiladscn til Norden, og om disse Gers

Opdagelse, som er trykt for 3 eller 4 Aar siden 1 .” Giu-

seppe Moletti, Professor i Mathematiken i Padua, meddeler

ligeledes det zenoiske Kort, og siger uden at yttre mindste

Tvivl om Ægtheden af Beretningen: uat de to Reisende,

Zenoerne, have beseilet alle de paa dette Kort aflagte

Egne, og opdaget hidtil uopdagede Oer, som kan læses i

et Skrift, hvilket paa Italiensk er givet i Trykken af deres

Barnebarns Barnebarns Barn, den berømmelige Nicolo Zeno.”

Han tilfoier: uDette Korts Rigtighed bekræftes ogsaa nOi-

agtig ved nyere Seiladser, som erfares af Breve og Sokor-

ter, der fra forskjelligo Steder erc tilstillede ovennævnte

Mand 2 .” Dette sidste maa være saaledes at forstaae, at

nyere Beretninger have bekræftet nogle af Kortets Angivel-

ser, og ikke bestemt modsagt de ovrige.

Den yngre Columbus har i sin Faders Levnetsbeskrivelse,

som han udgav 1566, troet at berigtige en Vildfarelse af

denne, der holdt Island for at være de Gamles Thule, i det

han siger: ^Sandheden er, at det Thule, hvorom Ptolomæus

taler, ligger der hvor han siger; men de Nyere kalde det

Frisland 1
’. Man seer heraf at han antog Frislands Tilværelse

for vis; men da Kundskaben om dette Land alene grun-

dede sig paa det af Nic. Zeno udgivne Skrift, maa man

slutte at denne Forfatter ikke har fundet sig foranlediget

til at kalde Udgiverens Redelighed i Tvivl. Med samme

Tillid siger Geographen Livio Sanuto i sin Geographio, der

udkom efter hans Dod, 1588: at Antonio og Nicolo Zeno

G La geografia di Cl. Tolomco Alcssamlrino. Vcnut. 1561. I ah.

XXXV. Mm.
2
) S. Zurlas Dissertazioue, p. 35, 34.

1
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havde opdaget de Lande nærmest ved Polen, som andre

for ikke havde talt om 1
.

Francesco Patrizi, som ogsaa endnu horer til Zenos p

Samtidige, siger om ham, at lian havde udmærket For- &

stand, stor Veltalenhed og varm Kjærlighed til sit Fode-

land
,

at han var en stor Mathematiker ,
en stor Geograph,

og en fremfor alle beundringsværdig Historiker (egli era

d’elevatissimo intelletto, di prontissima eloquenza, di ardeh-

tissimo amor per la patria, grande matematico, grande cos-

mografo e sopra tutti gli uomini maraviglioso storico) 2
. Or-

telius viser i sit 1570-1598 paa Hollandsk udgivne Thea-

trum orbis terrarum fuldkommen Tiltro til Zenos Skrift, og

meddeler ved Tab. 6 og 7i forskjellige Efterretninger deraf.

At en Mand, der har saa fordeelagtige Vidnesbyrd af

sine Samtidige, skulde have begaaet et literairt Bedrageri

af denne Beskaffenhed, bliver altid noget usandsynligt. Des-

uden vilde Zeno, for hvem det just, da han var historisk

Forfatter, maatte være vigtigt at ansees for troværdig, vove

altfor meget, naar han opdigtede noget om do nordiske

Lande, om hvilke Kundskaben just i den Tid Aar for Aar

udvidedes, samt om sine Forfædre, som vare ansete Mænd

i Staten, og om hvem det saaledes ikke var umueligt, at

een og anden endnu efter halvandet Aarhundredes Forlob

kunde vide noget, der kunde gjendrive disse Opdigtelser.

Hertil kommer endnu Usandsynligheden af at N. Zeno,

naar han vilde opdigte
,

skulde have opdigtet paa denne

Maade. Det er nemlig vist, at Reisebeskrivelsen, saavelsom

*) S. Zurlas Dissertazione, p. 33.

2
) Dialoglu della Storla VI. S. Zurlas Dissertazione, p. 32. Naar

\i erindre Italienernes sædvanlige Maade at udtrykke sig paa, a ille vi

ikke finde, al dette er en saa overdreven Roes, at den grændscr til Ironie,

som Znhrtinann siger, p. 20. Ikke heller grunder denne Lovtale sig

alene paa Zenos Efterretninger om sine Forfædre > men paa vigtigere

historiske Skrifter, af hvilke eet er i Behold: Dell* origine di Venezia

et antiquissima rneraoria de* Barbari. S. Zurlas Dissertazione p. 31-32.
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Kortet, indeholder mange vigtige Angivelser, og det tildeels

om lidet bekjendte eller næsten ganske ubekjendte Gjenstan-

de. Naar ban vilde opdigte en Fortælling, vilde han for-

modentlig lade sig nbie med at følge Sandheden i Hen-

seende til bekjendte Sager, der kunde udgjore en Ramme,
hvori Digtet var indfattet. Mon det da ikke var hbist

usandsynligt, at den, som med temmelig Noiagtighed anfø-

rer Navnene af mange Punkter paa Island, og det i deres

rigtige Beliggenhed, skulde forsætlig have fremstillet dette
••

Lands Osterende som Oer, at den, som veed at opregne

de vigtigste Punkter paa Færoerne, skulde forsætlig afvige
• •

fra Sandheden i Henseende til denne Ogruppes Beliggen-

hed, dens Storrelse, dens eget og dens enkelte Deles Navne,

ja selv fremstille den som et sammenhængende Land — at

den, som i Henseende til Grbnlands Aflægning paa Kortet,

har Fortrinnet for næsten alle indtil de allernyeste Tider 1

,
og

som rigtigen omtaler dette Lands Producter, Indretningen

af de der brugelige Baade 2 m. m.
,

skulde opdigte meget

andet, vedkommende Enkeltheder i Landet. Mon ogsaa en

lærd Mand, som maatte antages at kjende den græske My-
thologie (noget som Italienerne især have lagt Vind paa)

skulde have overført Mythen om Dædalus og lcarus i en

forvansket Form til Skotland og en ubekjendt O i det at-

lantiske Hav? Han var rimeligviis heller ikke i Stand til

at kjende de Steder, som anføres paa Kortet, og omtales

i Beiscbeskrivelsen
,
med de Hjelpemidler, der var tilgjæn-

gelige før ham, med mindre han havde haft de angivne

Kilder for sig.

Zahrtmann formoder rigtig nok, at han skulde have

erholdt Oplysninger af de landllygtige catholske Geistlige

fra Norden
,
som paa den Tid vare i Italien

,
f. Ex. Erik

Walkendorph, Olaus Magnus og Johannes Magnus; men

]

) S. Eslrup i Skand. Eitt. Sclsk. Skrifter, 20 B. p. 259. Zahrt-

roann I Norti. Tidsskr., 2 11. p. 15.

2
) Estrup, p. 257.
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som jeg allerede i min Afhandling om det ældste bekjendte

Kort over Gronland 1 liar anfdrt, Walkéndorph var allerede

dbd
,

da Zeno var atten Aar, altsaa paa en Tid, da man

neppe kan antage, at lian havde begyndt de Forskninger

angaaende Norden
,

hvoraf Resultaterne forst 24 Aar efter

skulde meddeles Publicum; desuden veed man ikke, at

Walkéndorph i det Hele var noie underrettet om Nordens

Geograpliie; men kun, at ban i Anledning af en Plan, lian

havde til Gronlands Beseiling, samlede Efterretninger om

Gronland og Seiladsen dertil. Blandt disse var den af Ivar

Bardsen forfattede den udforligste. Man skulde da
,

hvis

Zeno havde faaet sine Efterretninger fra Walkéndorph, have

formodet, at der maatte være stor Lighed mellem de paa

det zenoiske Kort anforte Navne og Ivar Bardsens
;
men

dette er ikke Tilfældet, og de Navne, som ligne, ere an-

bragte saaledes, at de ikke passe til de af Ivar anforte Be-

liggenheder; f. Ex. ganske nordlig paa Vestkysten finde vi

Hiuer fiumen, som kan sammenlignes med Dyrafjorbr (hos

Bjorn Jonsen), men dette Navn lindes ikke hos Ivar Bard-

sen; derimod har han Dyrnæs, som ligger ved Eriksfjorden,

altsaa omtrent midt i Osterbygden. Næstved dette træffe

vi Pederf.
,
som kunde sammenlignes med Petersviig, men

Petersviig er efter Ivar Bardsen nær ved Herjolfsnæs, altsaa

ved den sydlige Ende af Landet. Endeel længere sydlig

staaer Han f, som kunde svare til Anavik (i Kirkeforteg-

nelsen i Flatiibogen)
;

men ogsaa dette findes ikke hos

Ivar. Endnu sydligere findes Åf og Auor f., hvilke man

har sammenlignet med Afhvarf (efter en Læsemaade hos

Bjorn Jonsen), men ogsaa dette Navn findes ikke hos Ivar.

Olaus Magnus har i sin Historia gentium septentrionalium

kun lidet om Gronland, Island og Færderne, og hvad han

har, træffer kun sjelden sammen med det, der berettes i

den zenoiske Reisebeskrivelse. Hans Stedsnavne afvige me-

get fra Zenoernes, f. Ex. Insula Farensis fra Frislanda,

’) Nord. Tidsskr. f. Oldk., 3 B. p. 195-196.
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Gothia fra Gocia, Gruntlandia fra Grolanda og Engronelant,

Nidrosia fra Trondo. Zahrtmann mener, at Volrabor paa

det zenoiske Kort er taget af Vestrabord hos Olaus Magnus.

Men dette Vestrabord (portus occidentalis, vestre Havn) er

rimeligviis Havnefjord, eller og Hofn i Borgefjord, som er

kaldet saaledes i Modsætning mod Thorlakshavn
,
og hertil

kan Votrabor efter Beliggenheden ikke passe; derimod kan

det godt være Vatnsfjord i Isefjordssyssel. Endelig vil

Zahrtmann have, at Efterretningerne om Thomasklosteret

ere et Udvalg af Olai Magni Efterretninger om Islands Vul-

kaner m. v.; men de didhorende Steder hos Olaus Magnus

(I. 2, c. 2-3) have altfor liden Overensstemmelse med de

zenoiske Beretninger, til at denne Mening kan holdes for

tilstrækkelig begrundet 1
. Om Johannes Magnus er det ikke

hekjendt, at han vidste saa meget om Island, Hetland,

Færoerne, Gronland og Markland, at Zeno til sit Skrift

kunde have nogen Nytte af hans Bekjendtskab.

At Nic. Zeno ikke har opdigtet Reisen, maae vi frem-

deles slutte deraf, at der findes Tegn til at den har været

hekjendt for adskillige for hans Tid. Marco Barbaro, som
roses for sin Noiagtighed

,
og som skrev 22 Aar tidligere

end Nic. Zeno, taler om Brodrene Zenos Reiser, saaledes,

at han i stor Korthed anmelder Hovedindholdet af disse'2 .

Bernardo Silvano og Benedetto Bordoni, have brugt Benæv-

nelsen Engroncland for Gronland. Dette have de rimelig-

viis optaget af Brodrene Zenos Beskrivelse eller Kort, da

man ikke veed andre Kilder, i hvilke denne Form forekom-

mer 3
. Paa Fra Mauros Mappamondo, construeret 1459, fin-

• •

des just paa det Sted, hvor Zenoernes Frisland ligger, en O
omtrent af samme Storrelse. Formodentlig ved en For-

') Nord. Tidsskr, f. Ohlk., 3 B. p. 209.

2
)
Sce Zurlas Disscrtazionc, p. 30. Nord. Tidsskr. f. Oldk. 3 B.

p. 197.

3
) Zurlas Diss. p. 99 og Zahrtmann. Nord. Tidssk. for Oldk.,

2 B. p. 28.
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vexling af Navnene Frisland og Island, har den faaet Nav-

net lxilandia; men de Punkter, som anfores derpaa, stem-

me i Plads og Navn med Punkter hos Zenoerne; her er

Nodifordi, Zenoernes Andefort, Gelelvic Zenoernes Godmec

;

men hvoraf efter Eggers’s Conjectur den rette Læsemaade

er Goelvec; Bodeal (Bodeal), som formodentlig erBonden-

dea, snarere end, efter Zurlas Mening 1
,
Banar. Det fore-

kommer mig da tydeligt, at Mauro har benyttet sig af Ze-

noernes Kort. Endelig har Bianco et Frisland ved Norge,

som neppe kan være noget af de saaledes benævnte Lande

ved de nederlandske og danske Kyster, men maa være

Zenoernes Frisland 2
.

Vilde vi med v. HofT antage, at en ubekjendt Forfatter

i Tiden mellem de Reisende
,

og Udgiveren havde
,

hvad

Hovedsagen angaaer, opdigtet Beskrivelsen, har Sagen endnu

stOrre Vanskeligheder. I det 15de Aarhundrede og Begyn-

delsen af det 16de, var Communicationcn endnu mindre

end siden mellem Sydeuropa og Nordeuropa, og det vilde

neppe være mueligt at angive nogen Kilde, hvorfra For-

fatteren havde ost sine Efterretninger om de nordiske Lande,

og om America, der kunde have engang den Rimelighed,

som de Nicolo Zeno tænkes at have benyttet. At saadanne

alligevel kunne have existeret, er vistnok mueligt, men det

kan jo ikke blive andet, end en Gisning.

Endelig er den Hypolhese, som Charlevoix 3 og Sulim 4

synes at foretrække, at Brodrene Zeno selv skulde have

opdigtet Reisen, ikke heller rimelig; thi der ere saa mange

') DIss., P . 141-142.

2
) ÉtPriia ancora del lavoro di Fra Mauro ne diede un ccnno

Andrea Bianco nell’ ottava tra le dicci faraosc sue tavole idrografiche

conservatc oclla Biblioteca Sararoarciana, spettanti all’ anno 1436, ove

rlmpetto alla Norvcgia cvvi distinta in ellittica formå un’ isola col norne

di Frislanda clie al ccrto éla Frislanda poco prima dagli Zeni ritro-

vata.
, Zurla 5 Disscrl., p. 36.

3
) Allgcmeinc Ilistoria der Reisen zu Wasscr und zu Lande, 1 4. p. 2.

4
)

Historie af Danmark, 14. p. 271.
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Punkter i Rejsebeskrivelsen, hvorom do noppe kunde have

været vidende, uden at have været paa Stederne selv, at

det bliver langt mere rimeligt, at de virkelig have foretaget

saa æventyrlige Reiser, end at de skulde have digtet dem.

Man maatte ellers antage, at der havde været andre Rei-

sende, der havde skaffet dem Underretning, medens de dog

selv maae have været fraværende fra Venedig, fordi Bedra-

geriet ellers strax vilde ligge for Dagen. Endeel af Efter-

retningerne grunde sig endog paa Breve fra Antonio Zeno

til hans Broder Carlo Zeno, om hvem man ikke kan antage

at han vilde bedrage.

Med alt dette kunne vi dog ikke antage Reisebeskri-

velsens Beretninger, eller i det mindste Angivelserne paa

Kortet, for fuldkommen paalidelige i enhver Henseende.

Man kunde ikke engang antage, at Mænd, som ved An-

komsten til de nordiske Lande vare aldeles ukyndige i

disses Sprog, skulde undgaae Misforstaaelser, og af de Ti-

ders nautiske Kundskaber kunde man ei vente sig et no-

genlunde feilfrit Kort. Vi behove derfor ikke med Zurla

og Pingro at antage en stor Naturrevolution
,

der skulde

have tilintetgjort Frislanda og maaskee flere Lande.

Hvad Frislanda angaaer, var det lioist usandsynligt, at

et Land, som var underkastet Norge, som stod i Handels-

forbindelse med England og Nederlandene, og som var af

den Beliggenhed, som det udgaves for, ikke skulde have

været omtalt i samtidige engelske, nederlandske og islandske

Skrifter og at en Naturrevolution, som tilintetgjorde det, skulde

have vakt saa liden Opmærksomhed, at man ikke engang kan

gjætte sig til, i hvad Aar den havde fundet Sted. De Ef-

terretninger, som Zurla har om Folk, der fOr eller efter

Zenoerne skulde have seet Frisland, nemlig Adelbrand og

Thorvald 1285, Johannes Sciolvus 1476, Columbus 1477,

Frobisher 1578, Maldonado 1588, ere meget upaalidelige,

hvilket Zahrtmann godt har oplyst.

Da de nysnævnte Islændere troede at have opdaget et
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Land, blev af Kong Erik den saakaldte Lande-Rolf udsendt

for at sOge det, men fandt det ikke. Det Islænderne liave

seet, har altsaa neppe været Land, men maaskee et Is-

fjeld, da saadanne af de Sofarende ofte blive antagne for

Land 1
. Om Sciolvus berettes der kun af Wytfliet, som

selv troede paa Frislands Tilværelse, at han 1476 scilede

til hin Side af Norge, Grønland og Frisland, og efter at

være trængt ind i Fretum boreale under Polarcirkelen, kom

til Laborators Land og Estotilanda. Her omtales altsaa

blot den Vci, lian tog, uden at der udtrykkelig siges, at

lian saae Frisland. Det, som Frobisher antog for Frisland,

var en Deel af Grønland, hvorimod man igjen antog Labra-

dorkysten for Grønlands Ostkyst; og at Maldonados hele

Reise er et Digt, er noksom bekjendt og beviist 2 .

At det Land, Columbus besogte og holdt for at være

det gamle Thyle, var Island, kan efter Zahrtmanns og Finn

Magnusens Undersøgelser ikke ansces for tvivlsomt 3
. Det

er tillige nu oplyst, at han ikke har brugt Benævnelsen

Frisland, og at hans Son, hvor han i Faderens Biographie

bruger denne Benævnelse, ikke derved forstaaer det Land,

Faderen havde besøgt, men et andet, hvis Tilværelse han

antog, formodentlig paa Nic. Zenos Autoritet4 .

Gen Bus, om hvilken Vankeulen og flere have anta-

get, at det skulde være en Levning af Frislanda, skal være

bleven opdaget under 57 Graders Brede af nogle blandt

Frobishers Ledsagere i Aaret 1578. Det er at formode, at

Opdagerne have taget Feil af Egnen, hvorpaa de befandt

sig, og at det, de holdt for en 0, har været en Deel af

J
) Dette er den af Zahrtmann i Nord. T. f. Oldk. yttrede Mening

}

rimeligere er det dog, at det liar været Newloundland. Sce liafns

Antiquitates Amcricanæ, p. 451.
2
) Zalirtmann i Nord. T. f. O., 2 B. p. 24, 25 og 3.

3
)
Zalirtmann p. 25. Magnusen i Nord. T. f. O., 2 B. P . 127-29.

4
)
Magnusen i Nord. T. f. O., 2 B. p. 167.
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Labrador 1
. Forster holder det for rimeligt, at det har væ-

ret en Deel af Island. Hall troede paa sin Reise med Lin-

deriow igjen at have seetOen; men dette har formodentlig
^ \

været et optisk Bedrageri, med mindre ogsaa han har gjort

et falsk Bestik.

Naar Zurla finder et Beviis for at Frisland har været

til i Ortélius’s Vidnesbyrd, hvor han siger:
Ct
Frislandia insula

hoc nostro tempore denuo innotescere incipit, idque An-

glorum auspicio, qui eam novo nomine Angliam Occiden-

talem vocarunt’ i2
,
da har dette Beviis intet at betyde; thi

det er tydeligt, at Ortelius her sigter til det sydlige Gron-

land, som var gjenfundet af Frobisher, og af ham antaget

for Frisland; thi dette Land var det, som han senere kaldte

Vest-England. Og ligeledes maa det være dertil at Clu-

vcrius sigter, naar han siger, at Fnsland tilhorer England,

samt at det har sit Navn af Kulden; thi Frobisher havde

1578 taget hint Land i Besiddelse; men noget lignende

har ikke været fortalt om Zenoernes Frisland, og ikke hel-

ler er det bekjendt, at dette Frisland var usædvanlig koldt.

Rimeligviis vedkommer da ogsaa den Notice i Dudleys

Arcana del mare, at Compassets Misviisning paa Frisland er

13 Grader ostlig, og at Kulden der er strængere end paa

Island 3
,

Frobishers Frisland eller Sydgronland. Men saa

meget mindre kunne vi tiltræde Zurlas Mening, som det

kan ansees for en afgjort Sag, at det zenoiske Frisland er

Færderne.

Snarere kunde man da paastaae, at Icaria, som skulde

have ligget mere fjernt fra de af Europæerne besogle Far-

vande, eller Grislanda, som var en ubetydelig O, vare for-

svundne. Imidlertid, da den Naturbegivenhed, at et Land

x

) Griinlands historiske Mindesmærker, I. p. 145.

a
) Scc Zurlas Dissertazione

,
p. 50. I den hollandske Udgave af

Rhcatrum orbis terrarum, siger Ortelius, at man næsten ikke veed

andet oin Frisland, end at Nicolaus Genus leed Skibbrud der 1380.

*) Sec Zurlas Dissertazione, p. 74.
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af nogenlunde betydeligt Omfang er forsvundet, uden at

Spor deraf ere bievne tilbage, er saa godt som uden Exem-

pel 1
,
bjivcr det dog vistnok rimeligere, atlcaria er et ellers

bekjendt Land, hvis Beliggenhed ikkun er urigtigen angivet
•

paa Kortet. Ved Grislanda er det, i hvor ubetydeligt det

er, ikke rimeligt, at det skulde være blevet uomtalt af Is-

lænderne, dersom det havde ligget saa nær ved Island.

Det forekommer mig altsaa rimeligt, at dette ogsaa er paa

Kortet betydelig forlagt fra sin Plads.

Det bliver saaledes rigtigst at antage den sidste Me-

ning, at Brodrene Zcqo virkelig have besbgt de nordiske

Lande, og at de redeligen liave berettet, hvad de have

iagttaget, samt efter bedste Evne udfort deres Kort over

do besdgto Lande, men at de deels ved Mangel paa Kund-

skab om Sprogene, deels formedelst mindre tro Hukom-

melse, have begaaet nogle Feil, som mueligen endog hist

og her ere forogede ved Hang til Overdrivelse. Man bor

fcilgelig benytte deres Beretninger, som man benytter de

fleste historiske Kilder, idet man antager for vist, hvad der

ogsaa meldes af andre troværdige Forfattere, for sandsyn-

ligt, hvad do ene berette, naar det ikke indeholder nogen

Urimelighed, og for urigtige de enkelte Ting, som alde-

les stride enten mod paalidelige Beretninger eller mod

Naturens Love.

Hvorledes de enkelte Poster skulle forklares, hvilke

Efterretninger der ere troværdige, og hvilke der btir forka-

stes, skal jeg efter bedste Skjonnende meddele i Anmærk-

ningerne.

,

) v. Ilofis Gcschichte der durch Uebcrlieferung nacbgcwiescncn

Vcranderungen der Erdobcrflache, 1
r

lh. p. 164-204.
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B. OM OPDAGELSEN AF GERNE FRISLANDA, ES-

LANDA
,
ENGROVELAND

,
ESTOTILANDA OG 1CARIA,

VED TVENDE BRODRE ZENO, NICOLO RIDDER,

OG ANTONIO.
EN BOG TILLIGEMED KORT OVER BEMELDTE OER.

I det trettende Aarhundrede var Marino Zeno meget

navnkundig i Venedig. Formedelst lians store Dyder og

lians sjeldnc Aandsgaver blev han udnævnt til Podesta i

forskjellige Republiker i Italien, i hvis Bestyrelse han for-

holdt sig saa vel, at hans Navn var elsket og hoiagtet,

ogsaa af dem, som ikke havde kjendt ham personlig.

Iblandt hans andre skjonne Handlinger fortælles i Særde-

leshed, at han bilagdo nogle store indvortes Uenigheder,

opkomne blandt Veronesenerne, om hvilke man havde ven-

tet at de skulde have givet megen Anledning til Krig, hvis

ikke hans overordentlige Omhyggelighed og gode Forstand

havde forebygget det. Hans Son var Pietro, som var Fader

til Dogen Rinieri. Da denne Doge dode uden at efterlade

sig Sonner, indsatte han sin Broder Marcos Son Andrea

til Arving. Denne Andrea blev Capitan Generale og Pro-

curatore, og nod stor Anseelse, formedelst sine mange ud-

mærkede Egenskaber. Hans Son var Rinieri, en berbmt

Senator, og flere Gange Consigliero. Han var Fader til

Pietro, som var Anfdrer over de Christnes samlede Magt

imod Tyrkerne, og som blev kaldet Dragonc
,

fordi han i

sit Skjold forte en Drage istedenfor en Manfrone(?), som

han for havde haft. Denne var Fader til Carlo den Ældre^

en meget berbmt Procuratore og Overanforer imod Genue-

serne i de farlige Krige, som fortes, da næsten alle de store

Fyrster i Europa bestrede vor Frihed og vort Herredom-

me
,

i hvilke han ved sin Tapperhed befriede sit Fædrene-

land, som Furius Camillus Rom, fra en overhængende Fare

for at blive til Bytte for dets Fjender. Derfor fik han Til-

navnet Leone, og bar en Lbve afbildet i sit Skjold til evig

Erindring om hans herlige Bedrifter. Hans Brodre vare
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Ridderen Nicolo og Antonio, Faderen til Dragone; denne

havde en Son Caterino ,
denne een ved Navn Pietro, lians

Son var en anden Caterino, som dodc i Fjor; denne var

Fader til Nicolo, som lever endnu.

Da den førstnævnte Ridder Nicolo var en MandafhOit

Mod, fik lian efter den ovennævnte genuesiske Krig ved

Chioggia, som gav vore Forfædre saa meget at bestille,

overordentlig Lyst til at see Verden
,

og reise udenlands,

og at gjdre sig bekjendt med Menneskenes forskjellige

Skikke og Sprog, før at han ved given Ledighed siden

kunde desto bedre gjdre sit Fædreneland Tjenester og er-

hverve sig Navnkundighed og Hæder. Da han nu havde

bygget og udrustet et Skib af sine egne store Rigdomme,

drog han bort, udenfor vore Farvande. Efterat være gaaet

igjennem Strædet ved Gibraltar, seilede han nogle Dage

om i Oceanet, altid imod Nord, i den Hensigt at see Eng-

land og Flandern. I dette Hav blev han overfalden af en

stor Storm og i mange Dage dreven afsted af Bolgerne,

uden at vide hvor han var. Endelig opdagede han Land,

men da han ikke længere kunde holde Stand ved denne

rasende Storm, led han Skibbrud paa Oen Frislanda, men

reddede Mandskabet og en stor Deel af Ladningen, og

dette var Aar 1380'.

Oboerne samlede sig der bevæbnede, og angrebe i stor

Mængde Nicolo og hans Folk. Disse vare udmattede af

det foregaaende Uveir, og de vidste ikke, i hvilken Deel

af Verden de vare, og følgelig vare de ikke skikkede til

at gjdre et lidet Anfald, end sige til at forsvare sig tappert,

som Faren udfordrede det imod saadanne Fjender, og de

havde i enhver Henseende været i storste Knibe, dersom

deres gode Lykke ikke havde føiet det saa, at der tilfæl-

digvis i Nærheden var en Fyrste med bevæbnet Mand-

skab. Da denne fik at vide, at der nylig var strandet et

O Læscmaaden cr formodentlig urigtig. I Originalen staacr ottanta

(80); men maaskee der skal læses novanta (90) eller ottanta nove (89).
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Skib, skyndte han sig derhid efter Rygtet og efter de Skrig,

som der udstedtes imod vore stakkels Sofolk. Da han

havde viist de Indfodte bort, talte han Latin, og spurgte,

hvad for Folk de vare, og hvorfra de kom. Da han nu

havde faaet at vide, at de kom fra Italien, og at de havde

hjemme i samme Land, blev han meget glad. Han lovede

dem alle, at de ikke skulde lide noget Ondt, og han sagde

dem, at de vare komne paa et Sted, hvor de skulde blive

fuldkommen vel behandlede, og sete med Glæde, og tog

dem alle i sin Tjeneste. Han var en fornem Herre, og

besad nogle Oer ved Navn Porlanda, nær ved Frislanda paa

den sydlige Kant, de rigeste og bedst befolkede i disse

Egne, og hans Navn var Zichmni, og foruden de omtalte
••

smaae Oer beherskede han paa Fastlandet Hertugdømmet

Sorano, som ligger udad mod Skotland til. Over disse

nordiske Egne har jeg besluttet at tage en Copie af So-

kortet, som jeg finder at jeg endnu har iblandt Husets

gamle Sager. Omendskjondt dette Kort er raaddent og

mange Aar gammelt, lykkedes Copien mig meget godt.

Naar de, som fornøie sig ved disse Ting, have det for Qi-

nenc, kan det tjene, som et Lys, for at give dem et Be-

greb om det, som uden dette ikke godt kunde forstaaes.

Som jeg har sagt, var Zichmni krigersk og tapper, og

især meget udmærket i Sovæsenet, og da han Aaret i For-

veien havde vundet Seier over Kongen af Norge, der var

Herre over Oen, og da han var en Mand, der ønskede ved

sine Vaaben at blive endnu meget mere berømt, end han

var, havde han med sine Folk gjort Landgang for at erobre
••

og indtage Landet Frislanda
,
som er en meget større O

end Irland. Da han nu saae, at Nicolo var en forstandig

Mand, og meget øvet i Søvæsenet og Krigsvæsenet, saa

overdrog han ham at gaae ombord paa Flaaden med alle

sine, han paalagde Anføreren at hædre ham, og i alle Sa-

ger at benytte sig af hans Raad, fordi han kjendte og vid-

Gronlrtnds historiske* Mindesmærker , 3 Rind. (3b)
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ste af sig selv meget formedelst lang Uvelse i Seilads og

i Vaaben.

Denne Zichmnis Flaade var paa tretten Fartbier, hvor-

iblandt to Boebaade, ti Seilbaade og eet Skib. Med denne

droge de mod Vesten, og bemægtigede sig med liden An-

strængelse Ledovo og llofe og nogle andre Smaaber. De

vendte sig ind i en Bugt, kaldet Sudero, hvor de i Hav-

nen til Pladsen Sanestol toge nogle Baade, ladede med salt

Fisk. Da de der traf Zichmni, som med Landfolkene var
s

kommen at erobre hele Landet, opholdt de sig der en kort

Tid. Derpaa gik de under Seil, altid mod Vester, og kom

til Forbjerget paa den anden Side af Bugten. De vendte
• %

sig paa ny, og fandt nogle Oer og Lande, som alle af dem

bleve underkastede Zichmnis Magt. Dette Hav, som de

befoer, var saa fuldt af Grunde og Klipper, at dersom ikke

Nicolo, hans Styrmand, og de venetianske Sbfolk havde væ-

ret, da vilde den hele Flaade, efter alle deres Dom, som

vare derpaa, have været bdelagt, formedelst den ringe Uvel-

se
,
Zichmnis Folk havde i Sammenligning med vore, som

vare saa at sige fbdte, opvoxede og bievne gamle i denne

Haandtering. Da nu FIaaden havde udrettet det, jeg har

sagt, vilde Anfbreren med Nicolos Raad, at man skulde gaae

i Land ved en Plads, som hedder Bondendon, for at erfare

Fremgangen af Zichmnis Krigstog. Her erfarede han med

stor Glæde, at han havde holdt et stort Slag og oprevet

den fjendtlige Hær. I Anledning af denne Seier sendte
••

hele Oen ham Gesandter, for at overgive den til ham, og

reiste hans Faner paa alle Byer og Borge. Derfor beslut-

tede han at forblive paa dette Sted indtil Zichmnis An-

komst, da det blev sagt for vist, at han snart skulde være

der. Ved hans Ankomst viste der sig store Tegn paa Glæ-

de baade for Seieren til Lands og for den til Soes. Der-

for bleve Venetianerne saa libilig ærede og prisede, at man
f

ikke hbrte tale om andet, end om dem og om Nicolos

Tapperhed. Fyrsten, som af sig selv hbilig yndede tappre

i
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Folk, og dem især, som holdt sig vel i Sovæsenet, lod Ni-

colo komme til sig, og da han havde anbefalet ham med

mange hæderlige Ord, og rost hans store Raskhed og For-

stand, om hvilke to Ting han sagde at han erkjendte det

for en meget stor og udmærket Velgjerning
,
at han havde

frelst FIaaden, og, uden nogen Besværlighed for ham, hav-

de erobret saa store Steder, gjorde han ham til Ridder, og

da han havde hædret alle hans Folk, og begavet dem med

meget rige Foræringer, drog han bort fra dette Sted, og

drog paa Triumpherendes Viis i Anledning af den vundne

Seier til Frislanda, Oens Hovedstad, liggende sydlig paa
••

den ostlige Kyst, inde i en Bugt, af hvilke denne O dan-

ner mange. I denne fanges der Fisk i saa stor Mængde,

at mange Skibe lades dermed, og Flandern, Bretagne, Eng-

land, Skotland, Norge og Danmark forsynes derfra, og der-

af erhverve de store Rigdomme. I et Brev til sin Broder

Antonio skriver Nicolo disse Efterretninger, og beder ham,

om han med nogle Skibe vil reise til ham. Han, som ikke

var mindre begjerlig efter at see Verden, og gjore Be-

kjendtskab med forskjellige Nationer, og derved at gjOre

sig beromt, kjftbte derfor et Skib, og begav sig paa den

samme Vei. Efter en lang Reise og forskjellige udstandne

Farer naaede han endelig sund og frisk til Nicolo, som

modtog ham med stOrste Glæde, baade fordi han var hans

Broder, og fordi han var en tapper Broder. Antonio ned-

satte sig i Frislanda, og boede der 14 Aar, fire Aar med
Nicolo og ti ene.

De kom i saa stor Yndest og Naade hos den dervæ-

rende Fyrste, at han for al vise Nicolo sin Gunst, og fordi

han anerkjendte hans Dygtighed
,

gjorde ham til Anforer

for sin Flaade. Med store Krigsudrustninger droge de til

Erobringen af Estlanda, som ligger nærved Kysten mellem

Frislanda og Norge. Her gjorde de megen Skade, men
da Kongen af Norge kom med en stor Flaade imod dem,

(36*)
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for at tilbagedrive dette Anfald, gik de under Seil i en saa

frygtelig Storm, at de, drevne ind paa nogle Grunde, for-

liste en stor Deel af deres Skibe, dog reddede det Over-

blevne sig paa Grislanda, en stor, men ubeboet O. Kon-

gen af Norges Krigsllaade, som blev anfalden af den samme
Storm, led Skibbrud, og tabte alt i disse Have. Da Zichmni

havde faaet Underretning derom ved eet af Fjendernes Ski-

be, som var lObet ind til Grislanda, og da han allerede

havde istandsat sin Flaade, og saae sig i de nordlige Egne

nærved de islandske Oer (Islande), tænkte han paa at an-

gribe Island der ligesaavel som de (ivrige stod under Kon-

gen af Norge; men han fandt Landet saa vel befæstet og

forsynet med Forsvar, at han blev dreven tilbage, fordi han

havde en liden Flaade, og denne lille Flaade endog i me-

get slet Stand
,

i Henseende til A
r

aaben og Folk. Derfor

forlod han dette Foretagende, uden at have udrettet noget,

og angreb i de samme Farvande de (ivrige Oer, som kal-

des Islande, hvilke er 7, nemlig Talas, Broas, Iscant, Trans,

Mimant, Damberc og Bros; og da han havde bemægtiget

sig alt dette, byggede han en lille Fæstning i Bres, i hvil-

ken han efterlod Nicolo med nogle Skibe og Folk, og an-

dre Forsvarsmidler. Da han nu syntes at have udrettet

nok med den lille Deel af Flaaden, han havde beholdt til-

bage, vendte han i god Behold tilbage til Frislanda.

Nicolo, som var bleven tilbage i Bres, foretog sig paa

ny at drage bort og opdage Lande. Derfor udrustede han

tre ikke ret store Skibe, og gik i Julii Maaned under Seil

imod Norden, og landede i Engroueland; der fandt han et

Kloster for Munke af Prædikernes Orden, og en Kirke ind-

viet til St. Thomas, nær ved et Bjerg, der spruder Ild, li-

gesom Yesuv og Ætna, og der er en Kilde med varmt Vand,

ved hvilken man varmer Klosterets Kirke og Munkenes
Kamre; det er i Kjokkenet saa kogende, at de uden at gjore

anden Ild, benytte sig deraf til deres Fornodenheder
,
da de

sætte Br(jdet i Kobberpander uden Vand, og det bages li-
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gesom i en vel varmet Ovn. Og der ere smaae om Vin-

teren bedækkede Haver, som idet de vandes med dette

Vand, beskyttes mod Sneen og Kulden, som i disse Egne

er meget stræng, fordi de ligge meget nær ved Polen. Der-

ved fremkomme der Blomster og Frugter og Urter af for-

skjellige Slags, ikke anderledes, end det skeer i de tem-

pererede Lande, hver til sin Aarstid. Formedelst disse

usædvanlige Virkninger holde de raae og vilde Folk paa

disse Steder disse Munke for Guder, og bringe dem Huns,

Kjod og andre Sager, og holde dem, som Herrer, i storste

Anseelse og Ære. Paa den anforte Maade gjbre disse

Munke altsaa deres Bolig tempereret, naar der er megen

Is og Snee, og kunne i et Oieblik opvarme og afkjole et

Værelse ved at lade Vandet stige til visse Hoider, og ved

at aabne Vinduerne og lade Aarstidernes Kulde trænge der-

igjennem. Til Klosterets Bygninger betjene de sig ikke af

andet Material end af det samme, som Ilden bringer dem;

thi de tage de gloende Stene, der ligesom GlOder fare ud

af Mundingen paa Bjergets Arnested
,
naar de ere allerhe-

dest, og gyde Vand paa dem, derved briste de, og danne

Bitumen, eller en meget hvid og bindende Kalk, som, naar

den gjemmes, aldrig nogensinde fordærves. Og Gioderne

selv tjene, naar de ere slukte, istedenfor Stene til at danne

Murene og Hvælvingerne
,

da de , naar de ere afkjolede,

ikke mere kunne revne eller brydes, dersom de ikke son-

derbrydes med Jern. Og de Hvælvinger, som bygges der-

af, ere saa lette, at de ikke behove anden Stotte, og be-

holde stedse deres Skjonhed og pyntelige Udseende. For-

medelst disse store Fordele have disse gode Fædre bygget

saa mange Boliger, at det er forunderligt at see dem. De

fleste af Tagene, som der ere, gjorcs paa den Maade, at

de, naar Muren ere opfort til sin Hoide, lade den lidt ef-

ter lidt gaae frem over Hvælvingen
,

til den i Midten dan-

ner et passende Regnfang; men for Regn frygter man ikke

meget i disse Egne; thi da det er yderst koldt ved Polen,
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saa smelter Sneen ikke, førend ni Maaneder af Aaret ere

forbi, thi saa længe varer Vinteren hos dem. De leve af

Vildt og Fiske; thi der, hvor det lunkede Vand liyder ud

i Havet er en meget rummelig og stor Havn, som forme-

delst Vandet, der syder, aldrig fryser om Vinteren. Der-

for er der et saadant Tillob af Sofugle og Fiske, at de der-

af fange en saa at sige uendelig Mængde, hvorved de be-

stride Udgifterne til et stort Nabofolk, som de holde stadi-

gen sysselsat, deels med at slæbe Materialier til at opføre

Bygningerne af, deels med at fange Fugle og Fiske, ogat

gjore mangfoldige andre Ting, som behoves i Klosteret.

Disses Huse ligge rundt om Bjerget, og ere ganske runde

og fem og tyve Fod brede, og oventil blive de saa snævre,

at der blot bliver en Aabning, hvorigjennem Luften træn-

ger ind, og som giver Stedet Lys. Jorden er nedenunder

saa varm, at man ikke i Huset føler noget til Kulde. Der

komme mange Skibe sammen om Sommeren fra de nær-
••

liggende Oer, fra Forbjerget ovenfor Norge og fra Trondon 1
,

og de bringe til Munkene alle Slags Ting, som de kan on-

ske, og indtuske derfor Fisk, som de torre i Luften og

Kulden, og Skind af forskjellige Slags Dyr. Derfor erholde

de Træ til at brænde, fortræffeligt Træarbeide og Korn og

Tbi til at klæde sig i. Deraf følger, at næsten alle Nabo-

folkene, for at tilbytte sig disse to Ting, bnske at afsætte

deres Vare , og hine faae uden Besværlighed og Bekostning

hvad de ville. I dette Kloster samles Munke fra Norge,

Sverrig og andre Lande, men de fleste ere fra de islandske
••

Oer. Og der ere altid mange Skibe i denne Havn
,
som

ikke kunne komme bort, fordi Havet er tilfrosset, og som
oppebie den nye Aarstid, som optoer det. Fiskernes Baade

ere dannede som de Skytter, Væverne bruge ved deres

Arbeide, og efter at have taget Skindene af Fiskene, danne

de dem af nogle Been af de samme Fiske, hvoraf de ere

tagne, og naar de ere sammensyede og desuden forsynede

J

) i Tcxten Treadon.
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med et dobbelt Lag, blive de saa gode og sikkre, at det

er beundringsværdigt at see. 1 Stormveir binde de sig fast

deri, og lade sig bære af Bolgerne uden nogen Frygt for

at lide Skibbrud eller at drukne; og dersom de stode paa

Grund, ere de sikkre mod mange Stod. Og de have en

Sæk i Bunden, som de holde bunden paa Midten
,
og naar

der kommer Vand ind i Baaden, tage de fat paa den ene

Halvdeel, og ved at lukke den oventil med to sammenslut-

tende Stykker Træ
,

og ved at losne Bindselet neden til,

jage de Vandet ud, og saa ofte det indtræder, at de maa

gjdre dette, skeer det uden nogen Uleilighed eller Fare.

Endvidere, da Vandet i Klosteret er svovlet, ledes det

ind i de fornemste Munkes Værelser igiennem visse Ror

af Kobber, Tin eller Steen, saa varmt at det ligesom en

Badestue fortræffelig opvarmer Stuen uden at der trænger

nogen slem Lugt ind. Foruden dette lede de noget andet

rindende Vatid langs en Muur under Jorden, saaledes at

det ikke fryser, lige til Midten af Gaarden, hvor det falder

i et stort Kobberkar, som staaer midt i en sydende Kilde.

Da de saaledes opvarme Vandet til at drikke, og til at van-

de Haverne med, have de af Bjerget saa store Bekvemme-

ligheder, som man kan Ønske sig. Og disse gode Fædre

bære frem for alt Omsorg for at dyrke Haverne vel
,

og

for at bygge skjonne og behagelige og fornemmelig be-

kvemme Bygninger. Heller ikke fattes dem til denne Sag

opfindsomme og flittige Folk, fordi de betale godt og give

store Foræringer, og imod dem, som bringe Frugter og

Fro, ere de uendelig gavmilde og rundhaandede til at be-

tale. Derfor er der en meget stor Sammenkomst af Ar-

beidsfolk og Mestere, fordi der paa dette Sted er saa god

Fortjeneste og let at leve. De fleste af dem tale Latin,

især Forstanderne og de Fornemmere i Klosteret. Alt dette

veed man om Engroueland
,
om hvilket Nicolo beskriver

alle de nys omtalte Ting, og især den af ham opdagede

Kyst, som man kan see paa den Tegning, jeg har gjort.
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Og tilsidst, da lian ikke var vant til den stærke Kulde, blev

han syg, og kort derefter, da lian var kommen tilbage til

Frislanda, dode lian.

Antonio arvede lians Rigdomme og lians Ærespost, og

endskjOndt han forsøgte mange Midler, og bad og bonfaldt

meget, blev det ham dog ikke tilladt at reise hjem, fordi

Zichmni, som en Mand af Aand og Tapperhed
,

havde sat

sig fast i Hovedet at blive Herre over Havet. Derfor, da

han benyttede sig af Antonio, vilde han, at han med nogle

Skibe skulde seile mod Vesten, fordi der paa denne Side

vare, ved nogle af hans Fiskere, opdagede meget rige og

stærkt befolkede Oer. Denne Opdagelse fortæller Antonio

i eet af sine Breve til sin Broder Carl, noiagtig saaledes,

som følger, dog saaledes at nogle gammeldags Udtryk og Sti-

len erc forandrede, imedens Materien er bleven uforandret.

For sex og tyve Aar siden afreiste fire Fiskerbaade,

som, da de bleve overfaldne af en stor Storm, Hakkede i

mange Dage om paa Havet, som uden Redning, indtil de

endelig, da Veiret blev roligere, opdagede en O, liggende

i Vesten, ved Navn Estotilanda, over tusinde (italienske)

Mile borte fra Frislanda; paa denne strandede een af Baa-

dene, og sex Mennesker, som vare derpaa, bleve tagne til

Fanger, og forte til en meget smuk og folkerig Stad, hvor

Kongen, som regjerede der, lod komme mange Tolke, men
ikke fandt nogen

,
der forstod disse Fiskeres Sprog

,
und-

tagen en Latiner, som ligeledes tilfældigviis var landet paa

samme O. Denne spurgte dem paa Kongens Vegne, hvem
de vare, og hvorfra de kom. Han samlede det alt, og for-

talte det til Kongen. Da han havde erfaret alt dette, vilde

han, at de skulde nedsætte sig i Landet. De adiode hans

Befaling, fordi det ikke kunde være anderledes, og bleve i

fem Aar paa Oen, og lærte Sproget. Een af dem i Sær-
deleshed var i forskjellige af Oens Dele, og fortæller, at

den er meget rig og har Overflodighed paa alle Verdens

Herligheder, og at den er lidet mindre end Island, men
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mere frugtbar, da den i Midten har et meget hfiit Bjerg,

hvoraf der udspringer fire Floder, som vande den. Ind-

byggerne ere opfindsomme, og have de samme Kunster,

som vi, og man troer, at de i fordums Dage have haft

Samkvem med vore Folk
;

thi han siger at have seet la-

tinske Bdger i Kongens Bogsamling, som de nu ikke for-

staae. De have særskilte Bogstaver, og de opgrave alle

Slags Metaller, og have især Overllodighed af Guld, og de-

res meste Handel gaaer til Gronland, hvorfra de faae Pels-

værk og Svovl og Beg. Og han fortæller, at der i Son-

den er et stort Land, som er meget riigt paa Guld og vel

befolket. De saae Korn og tilberede 01, hvilket er et

Slags Drik, som de nordiske Folk bruge, ligesom vi Yiin.

De have Skove af uhyre Storrelse, og de bygge med Muur-

værk, og der ere mange Stæder og Borge. De bygge Skibe

og seile, men de have ikke Magneten, og kunne ikke ved

Compasset kjende Nord. Derfor bleve disse Fiskere hoit-

agtede, saa at Kongen udsendte dem med tolv Skibe mod
Sonden til det Land, som de kalde Drogio; men paa Rei-

sen fik de saa stor en Storm, at de holdt deres Undergang

for vis. Alligevel, da de havde undgaaot en grusom Dod,

kom de til at lide en endnu langt grusommere, fordi den

storste Deel bleve opædte af disse grumme Folk; thi de

nære sig af Menneskekjod
,

som de holde for en meget

velsmagende Spise. Men da denne Fisker tilligemed sine

Ledsagere viste dem Maaden at fange Fiske med Garn,

frelste han Livet. Da han fiskede hver Dag, deels i Ha-

vet og deels i de ferske Vande, fangede han mange Fiske

og forærede dem til de Fornemmere. Derved erhvervede

han sig saa megen Yndest, at han blev agtet og elsket og

meget æret af enhver. Da Rygtet om ham udbredte sig

hos Nabofolkene, fik en nærboende Herre saa stor Lyst til

at have ham hos sig, og at see hvorledes han udovede sin

beundringsværdige Kunst i at fange Fiskene, at han be-

gyndte Krig mod den anden Herre, hos hvilken han op-
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holdt sig. Da hin omsider fik^Overmagten
,

fordi lian var

mægtigere og bedre bevæbnet, blev Fiskeren tilligemed de

andre overgivet til barn, og i tretten Aar, i hvilke ban

stadig var i disse Egne
,
siger ban at ban paa denne Maade

blev overgivet til fem og tyve Herrer, da altid den ene

forte Krig med den anden, og det ene og alene for at have

ham hos sig, og saaledes Hakkede han omkring uden længe

at have fast Bopæl paa eet Sted, saa at ban gjennemvan-

drede og lærte at kjende næsten alle disse Egne. Og ban

siger, at Landet er meget stort og saa at sige en ny Ver-

den, men Folket er vildt og bcrdvet alle Bekvemmelighe-

der; tbi de gaae nogne, endskjondt de lide en grusom

Kulde, og de forstaae ikke at bedække sig med de Dyrs

Skind, som de fange paa Jagten; de have intet Slags Me-

tal, de leve af Vildt, og de bære Landser af tilspidset Træ,

og Buer, hvis Strenge ere af Dyreskind. Det er meget

grumme Folk, de bekrige hinanden paa Liv og Dtid, og

æde hinanden; de have Overhoveder og bestemte Love,

som ere meget forskjellige fra hinanden
;
men jo længere

man kommer mod Sydvest, desmere Dannelse finder man,

formedelst den tempererede Luft der er, saaledes at der

ere Stæder og Afgudstempler; der oflre de Mennesker, og

æde dem siden. I denne Egn kjender og bruger man ogsaa

Guld og Solv. Da denne Fisker i saa mange Aar havde

været i hine Lande, tænkte ban paa, om mueligt, at vende

tilbage til sit Fædreneland; men da lians Kammerater op-

gave Haabet om at see ham igjen, bnskede de barn en

lykkelig Reise, lode ham drage bort og bleve selv tilbage.

Efterat ban havde sagt dem Farvel, flygtede ban igjennem

Skovene ad Drogio til. Nabokongen saae ham med Glæde,

og tog venlig imod ham; tbi ban kjendte ham og levede

i stort Fjendskab med den anden. Saaledes gik han fra

een til den anden af dem, hos hvilke ban for havde været,

og efter lang Tid og mange Besværligheder og Anstræn-

gelser, kom han tilsidst til Drogio, hvor ban boede i tre
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hele Aar. Endelig fik han til god Lykke at vide af Ind-

byggerne, at der til Kysten vare komne nogle Skibe. Nu

fik han godt Haab om at han skulde gjøre sine Sager

godt, gik til Stranden, og da han havde spurgt, fra hvilket

Land de vare, erfoer han til sin store Glæde, at de vare

fra Estotilanda. Da han bad dem om at tage ham om-

bord, blev han med Fornøielse modtagen af dem, fordi

han forstod Landets Sprog, og da der ikke vare andre, der

forstode det, brugte de ham som Tolk. Derfor gjorde han

siden Reisen med dem, -saaledes at han blev meget rig.

Nu byggede og udrustede han et Skib paa egen Bekost-

ning, og vendte derfra tilbage til Frislanda, hvor han bragte

Landets Herre Efterretningen om Opdagelsen af dette me-

get rige Land, og til Bekræftelse paa dette tjene hans Skibs-

folk, og mange nye Ting, som bevise, at det er sandt,

hvad han har fortalt. Af denne Aarsag har dette Lands

Herre besluttet at lade mig drage med en Flaade til disse

Egne, og der ere saa mange, der ønske at komme med,

formedelst Sagens Nyhed, at jeg tænker, vi uden Opofrel-

ser fra det Offentlige, skulle blive meget stærke.

Dette indeholdes i det Brev, jeg ovenfor har anført,

og jeg har meddeelt dets Indhold her, for at man kan for-

staae en anden Reise, som Antonio gjorde. Han reiste

nemlig med mange Folk og mange Skibe, dog uden at

være Anfører, som han fra forst af havde, tænkt, fordi

Zichmni vilde personlig være med, og jeg har et Brev an-

gaaende dette Foretagende, som lyder saaledes:

Yort store Forehavende at drage til Estotilanda blev

begyndt under uheldige Varsler; thi netop tre Dage for

vor Afreise døde Fiskeren, som skulde have været vor
\

Veiviser; alligevel nolede Herren ikke med at bringe den

paatænkte Reise til Udførelse, da han istedenfor den afdøde

Fisker tog til Yeivisere nogle Søfolk, som havde fulgt ham

paa hans Tilbagereise. Saaledes begave vi os paa Reisen

mod Vesten, og opdagede nogle Oer, som vare underka-
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kastede Frislanda, og efter at være komne forbi nogle

Grunde, standsede vi ved Ledovo, hvor vi opholdt os i syv

Dage, for at udhvile os og forsyne Flaaden med Fornø-

denheder. Da vi vare afreiste derfra, kom vi den første

Juli til Oen Ilofe, og da Vinden var uafbrudt gunstig, sei-

lede vi videre. Da vi nu vare komne ud paa det dybe

Ilav, anfaldt der os kort efter en saa heftig Storm, at

den hele otte Dage holdt os i stadigt Arbeide, og kastede

os omkring, uden at vi vidste, hvor vi vare, saa at vi mi-

stede en stor Deel af vore Skibe. Tilsidst blev dog Veiret

roligt, de adspredte Skibe samlede sig, vi seilede med god

Vind, og tilsidst opdagede vi Land i Vesten. Derfor sty-

rede vi vor Kaas til den Side, og kom til en rolig og sik-

ker Havn. Her saae vi en næsten uendelig Mængde Men-

nesker under Vaaben, og rede til at angribe, som vare løbne

til Kysten for at forsvare Oen.

Da Zichmni havde ladet sine Folk gjøre Fredstegn,

udsendte Oboerne ti Mennesker, som kunde tale ti for-

skjellige Sprog; men ingen af dem blev forstaaet uden

Een, som var fra Island. Da denne var bleven fremstillet
••

for vor Fyrste, og udspurgt af ham, hvad Oen hed, og

hvilke Folk der beboede den, og hvem der beherskede

den, sagde lian, at Oen hed Icaria
,
og at alle de Konger,

som havde regjeret der, havde heddet Icarus, efter den

første Konge
,
der, som de sagde

,
havde været en Søn af

Dædalus, Konge i Skotland. Da denne havde bemægtiget

sig denne 0, efterlod han til Konge sin Søn, tilligemed

de Love, som Oboerne endnu bruge; efterat han havde

gjort dette, vilde han seile videre frem; men ved en stor

Storm, som reiste sig, druknede han, derfor kalde de nu

— i Anledning af hans Død — Havet det icariske og Oéns

Konge Icarus; og fordi de fandt sig fornøiede med den

Forfatning, Gud havde givet dem, og de ikke vilde forandre

deres Skikke, modtoge de ingen Fremmede, og derfor bade

de vor Fyrste, at han ikke vilde bryde disse Love, som
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de havde haft fra denne Konges lykkelige Tid, og som de

hidtil havde iagttaget; thi han vilde ikke kunne det uden

sin uundgaaelige Ødelæggelse, da de alle vare beredte paa

for at lade deres Liv end i nogen Henseende at give Slip

paa disse Love; ikke desto mindre, for at det ikke skulde

lade, som om de ganske undsloge sig for Omgang med
andre Mennesker, sagde de ham tilsidst, at de gjerne vilde

modtage een af Vore og gjore ham til een af de Fornemste

blandt dem, og det alene for at lære mit Sprog, og faae

Underretning om vore Sæder, ligesom de allerede havde

optaget hine andre ti fra ti forskjellige Lande, som vare

komne til Oen. Hertil svarede vor Fyrste intet; men lian

lod eftersporge, hvor der var en god Havn; derpaa gav

han Tegn til at gaae under Seil
;
han seilede udenom Oen,

og lob for fulde Seil mod hele Flaaden ind i en Havn,

som var viist ham paa Ostsiden. Her gik Skibsfolkene i

Land, for at hente Træ og Vand
,
og dette skete med saa

stor lilfærdighed, som mueligt, fordi de altid vare bange for
••

at blive angrebne af Oboerne, og Frygten var ikke ugrun-

det; thi de, som boede rundtomkring, gjorde Tegn til de

andre ved Ild og Rdg, og grebe selv hurtig til Vaaben.

Ha de andre nu kom til, saa gik de ned til Kysten imod

os med Vaaben og Pile, saa at mange bleve dræbte og

saarede, og det hjalp intet, at man gjorde Fredstegn; thi

de bleve bestandig mere og mere opbragte, ret som om
de strede for deres hele Velfærd. Af denne Aarsag blev

det ncidvendigt, at gaae under Seil, og i en lang Afstand
••

at drage med en Omvei rundt om Oen, hvor vi stedse

bleve fulgte af en uhyre Mængde bevæbnede Folk. Ha vi
••

saaledes omseilede Oens nordlige Forbjerg, fandt vi meget

store Grunde, ved hvilke vi i ti Hage i Træk vare i stor

Fare for at sætte vor hele Flaade til
;
men til vor gode

Lykke var det altid skjon t Veir. Ha vi nu foer fremad
• •

imod det Ostlige Forbjerg 1
,
saae vi bestandig Oboerne paa

]

) at capo di Leuantc. Manskce der bor læses: at capo di Po-

tente? til det vestlige Forbjerg.
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Toppene af Bjergene og paa Kysterne folge med os; ved

at skrige og i lang Afstand at skyde paa os med Pile, viste

de bestandig det samme fjendtlige Sind imod os. Derfor

tænkte vi paa at indeslutte os i en sikker Havn, og at

komme til at tale endnu engang med Islænderen; men

vort Forehavende lykkedes ikke, fordi det næsten dyriske

Folk bestandig var under Vaaben, med den Hensigt at an-

gribe os, om vi havde forsogt Landgang. Da nu Zichmni

saae, at ban ikke kunde udrette noget, og at Flaaden kunde

komme til at mangle Levnetsmidler, dersom ban blev haard-

nakket i sit Forsæt, lettede han Anker med god Vind, og

seilede i sex Dage mod Vesten; men da Vinden vendte

sig til Sydvest, og Havet derved blev oprdrt, lob Flaaden

i fire Dage for Vinden. Da vi endelig opdagede Land,

nærmede vi os dertil med ikke liden Frygt, fordi Vandet

var opsvulmet, og fordi vi ikke kjendte det opdagede Land

;

ikke desto mindre hjalp Gud os, saa at Vinden faldt af, og

det blev Havblik. Nu gik nogle Personer i Land i Joller;

snart derefter vendte de tilbage og fortalte os til vor st(5r-

ste Fornoielse, at de havde fundet en fortræffelig Egn
,
og

en endnu bedre Havn. Da vi fik dette at vide, bugserede

vi Skibene og Baadene ind, og gik i Land. Da vi vare

lobne ind i en god Havn, saae vi i Afstand et stort Bjerg,

som udkastede Bog; dette opvakte det Haab bos os, at
••

der paa Oen skulde findes Folk; og omendskjondt det

var temmelig langt borte, nolede Zichmni dog ikke med at

udsende hundrede gode Soldater, som skulde undersoge

Landet, og berette, hvilke Folk der beboede det. Imid-

lertid forsynede Flaaden sig med Vand og Træ, og vi fan-

gede mange Fiske og Sofugle, og der fandtes saa mange

Fugleæg, at det lialvforhungrede Mandskab spiste sig mæt.

Imedens vi opholdt os her, begyndte August 1 Maaned, paa

hvilken Tid Luften paa Oen var tempereret og usigelig

blid; imidlertid da vi ingen saae, begyndte vi at formode,

’) i Tcxten Giugno, Juni.
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at et saa skjont Land var ubeboet, og vi gave Havnen

og Næsset, som lob ud i Havet, Navn af Trin og Capo di

Trin. De hundrede Soldater, som vare udsendte, kom til-

bage efter otte Dage, og fortalte at de havde været om-

kring paa hele Oen
,
og ved Bjerget, og at hin Rog frem-

kom deraf, at der i dets Inderste var stærk Ild, og at der

var en Kilde, af hvilken der fremkom en vis Materie

ligesom Beg, der lob ud i Havet, og at der rundt omkring

boede mange halvvilde Folk af liden Væxt og meget frygt-

somme, thi saasnart som de saae os, flygtede de til Hu-

lerne, og at der var en stor Flod og en god sikker Havn.

Da Zichmni saaledes* havde faaet Underretning, da lian

saae, at Stedet havde sund og reen Luft, og endnu bedre

Jordbund og Floder, og saa mange andre Eiendommelig-

heder, kom han paa den Tanke at besætte det med Folk,

og at bygge en Stad der; men hans Folk som nu vare

trætte af en Ileise, som var saa fuld af Besværligheder,

begyndte at gjdre Opror, og at sige at de vilde reise hjem,

fordi Vinteren var nær, og fordi de, naar denne forst var

begyndt, ikke mere kunde reise bort, for Sommeren kom.

Af denne Aarsag beholdt han alene Rofartoierne og de

Folk, som vilde blive, og sendte alle de andre tilbage tilli-

gemed Skibene, og vilde, at jeg, skjondt mod min Villie,

skulde være deres Anforer. Jeg reiste da, siden det ikke

kunde være anderledes, og uden at see Land seilede jeg

tyve samfulde Dage imod Osten; derpaa vendte jeg mig

imod Sonden, og opdagede nu Land efter 5 Dages l<orlOb,

jeg fandt da at jeg var kommen til Oen Neome, og da jeg

kjendte Landet, sluttede jeg at jeg var kommen forbi Is-

land 1
. Derfor tog jeg Forfriskninger hos Oboerne, som

vare under Zichmnis Herredomme, og derpaa seilede jeg

for god Vind i tre Dage til Frislanda, hvor Folket, som

troede at have mistet sin Fyrste under en saa lang Fra-

*) Islamla: biir formodentlig rettes til Frislanda.
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værelse paa Reisen, modtog os med Tegn paa den stør-

ste Glæde.

Senere end dette Brev finder jeg intet; men jeg gjdr

den Slutning af Begyndelsen til et andet Brev, som jeg

skal meddele nedenfor, at Zichmni anlagde en Colonie i
• •

Havnen af den O, som han nylig havde opdaget, og at

lian, efterat have undersdgt Landet nOiere, opdagede det

Hele tilligemed Floderne paa begge Sider af Engroueland;

thi jeg seer det stykkeviis beskrevet paa Sokortet. Imid-

lertid er Fortællingen tabt.

Denne Begyndelse af et Brev lyder saaledes: Hvad

angaaer de Sager, som I spbrge mig om, angaaende Men-

neskenes Skikke, om Dyrene og om Nabolandene, da har

jeg om dette forfattet en særskilt Bog, som jeg, om Gud

vil, skal tage med mig; i denne har jeg beskrevet Landet,

de uhyre Fiske, Sæderne, Lovene afFrislanda, Island, Est-

land, Kongeriget Norge, Estotilanda og Drogio, og endelig

vor Broders, Bidder Nicolos Liv, tilligemed den af ham
gjorte Opdagelse, og det som angaaer Grolanda. Ogsaa

har jeg beskrevet Zichmnis Liv og Foretagender, en Fyr-

ste, som visselig fortjener en udodelig Erindring, saa me-

get som nogen anden i Verden, formedelst hans Tapperhed

og Godhed. Her læses ogsaa om Engrouclands Opdagelse

paa begge Sider og om den af ham opbyggede Stad.

Dog, jeg vil ikke sige andet i dette Brev, da jeg haaber

snart at være hos eder, og ved mundtlig Samtale at til-

fredsstille eders Nysgjerrighed i Henseende til mange an-

dre Ting.

Alle disse Breve bleve skrevne af Antonio til hans

Broder Carlo, og det gjdr mig ondt, at Bogen og mange

andre Skrifter om samme Gjenstand, ere elendigen bievne

bdelagte
;

thi da de i min Barndom vare komne mig i Hæn-
der, og jeg ikke vidste hvad det var, rev jeg dem i Styk-

ker, som Born pleie at gjdre, og odelagde dem allcsammen,

hvilket jeg nu ikke uden stdrste BedrOvelse kan tænke paa.
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For at imidlertid en saa mærkelig Efterretning, som jeg

har kunnet have om bemeldte Materie, ikke skal gaae tabt,

har jeg bragt ovenstaaende Fortælling i Orden
,
paa det at

den nærværende Tidsalder kan have nogen Fornoielse deraf:

en Tidsalder, som formedelst de mange Opdagelser af nye

Lande, der have fundet Sted i hine Egne, hvor man mindst

tænkte paa at der vare nogle, mere ene nogen af de fore-

gaaende er begjerlig efter nye Fortællinger, og efter Kund-

skab om de Opdagelser af ubekjendte Lande
,

som ere

gjorte ved vore Forfædres store Mod og store Anstrængelser.

C. ANMÆRKNINGER.

Podesla, Borgermester, den der staaer i Spidsen for

en Stads Regjering.

Capitan Generale, Anfører for hele Krigsmagten.
••

Procuratore
, on hoi Ovrighedspost i Venedig.

Consig/iero synes her at betegne een af Senatorerne,

som var udvalgt til at være Dogen behjelpelig med Raad.

Da næsten alle de store Fyrster i Europa bestrede

vor Frihed og vort Herredomme. Her tales om den Tid,

da Julius den Anden, Ludvig den Tolvte, Ferdinand den
• •

Catholske og Maximilian af Osterrig havde sluttet den cam-

brayske Ligue imod Venedig, altsaa 150S.
••

Oen Frislanda . Uagtet de forskjellige Meninger, som

man har anført om Betydningen af Navnet Frislanda, fore-

kommer det mig overllodigt at bevise, at det betegner Fær-

oerne, hvilken Mening kan ansees for tilstrækkelig beviist

af Buache, Eggers og Malte Brun, især da en Hovedgrund

for samme er anført i Indledningen, og da nogle Omstæn-

digheder til Bestyrkelse derfor skulle blive anførte i de føl-

gende Anmærkninger. Jeg skal her blot anføre, hvad Buache

har gjort opmærksom paa, at Frislandas Beliggenhed vel

Gronlands historiske Mindesmærker. 3 Bind, C37)
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ikke efter Kortet, men efter Beretningen, aldeles svarer til

Færdernes. Om Sorano nemlig, en Deel af Frislanda siges:

at det ligger lige ud for Skotland (dalla landa verso Sco-

zia) ,
hvorved tilkjendegives en Nærhed mellem disse to

Lande, som ikke passer til den Afstand, der paa Kortet er

imellem Skotland og Frisland, nemlig omtrent 70 danske

eller 280 italienske Mile
;
dernæst siges, at Estland (o: Het-

land) ligger mellem Frisland og Norge, som ogsaa aldeles

passer til Færoerne. Hertil passer det ogsaa, naar deran-

fbres, at Estotilanda, som maa være en Deel af America, er

over tusinde italienske Mile fra Frislanda, og at Reisen fra

det sydlige Grdnland derhen medtog over tyve Dage. Efter

Kortet skulde Estotiland kun være omtrent 55 danske eller

220 italienske Mile fra Frislanda og Forbjerget Trin i Grbn-

land omtrent 100 danske Mile fra Frisland, en Voi der

sædvanlig bekvemt kan tilbagelægges paa mindre end 8 Da-

ge. Men skjbndt Kortet ved disse Afstande syntes at kun-

ne tjene til Beviis for at Frisland ikke er Færoerne, saa

tjener dog ogsaa dette til Stadfæstelse' derpaa, i det saa

mangfoldige Navne i deres indbyrdes rigtige Beliggenhed

svare til Benævnelserne paa Færderne. Vi kunne ved denne

Leilighed omtale Walkenaers Hypothese om de Lande, Ze-

noerne skulde have opdaget. Frisland, Porland og Sorano

skulde være den nordostlige Deel af Irland, Grevskaberne

Antrim og Downe, og de nærliggende Oer, Ruthlin og maa-

skee Man. Navnet Frisland skulde være en fordærvet Form

af Eris-Land o: Irland. Ledovo er Lewis, llofe Uist. Su-

dero Colfo er Galway-Bugten, Sanestol Mundingen afShan-

non, Bondendon Halvben Mont Brandon i Kerry. Byen

Frislanda skulde være enten Down Patrick eller Belfast,

Estlanda den Deel af Skotland, som ligger norden for Mur-

ray-Bugten. Grislanda er den betydeligste af Shetlands-

berne. lslanda forklarer han som vi, men le Islande ere

Færberne. Engroneland er den sydlige Deel af Island. Esto-

tiland er atter den nordlige Deel af Skotland, altsaa det
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samme som Estlanda. Drogio er Egnen ved Drogheda i

Irland. De ubenævnte Egne, hvor den frislandske Fisker

fandt vilde Folk, skulde være Dele af Skotland, Icaria Oen

Sky, Trin Oen Mull, som ved sin yderste Vestkant har

tre smaae 6er ved Navn Troshinish. Endelig er Neome

Islay.”

Foruden det, at Beliggenheden af de her anforte Ste-

der ikke svarer til de i Rejsebeskrivelsen opgivne Retnin-

ger, og at ikkun faa af Navnene have synderlig Overens-

stemmelse med Zenoernes, maae vi endnu erindre, at in-

gen Deel af Irland ved Slutningen af det ilde Aarhundrede

stod under Norge, at Oen Mainland er langt fra at være

ubeboet, at Beskrivelsen over Beboerne i Engroneland in-

genlunde passer til Islænderne, og at Beboerne i Drogio

og de tilgrændsende Lande endnu mindre ligne Irlænderne

og Skotterne.

Og dette var Aar 1380. Zurla har (i Dissertazione

p. 42. S. nærværende Værk p. 540) viist, at Nic. Zeno

endnu den 26de November 1388 var i Italien. I Murato-

ris Rerum ltalicarum Scriptores T. 22 col. 779 fortælles

nemlig, at Nic. Zeno var den forste af de tre Raadsherrer

(Sindaci), som 13SS den 26de November blcve udnævnte

til at tage Staden Treviso og dens District i Besiddelse for

Herren af Padua. Da nu tillige M. Barbaro beretter, at

Brodrene Zenos Opdagelse fandt Sted 1390 1

,
saa er det

rimeligst, at Læsemaaden her er urigtig, og at der i den

oprindelige Beretning har staaet enten nonanta eller ottanta

nove.

En Fyrste med bevæbnet Mandskab . At her ikke

er at forstaae en i Norden almindelig anerkjendt og ret-

*) Det er en Vildfarelse, naar jeg i min Afhandling om det æld-

ste Kort over Gronland nævner Van der Aa og Ortélius som Auto-

riteter for denne Beretning) thi de sige ikke at 1’ risland, men at

Estoliland blev opdaget 1390.

(37*)
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mæssig Fyrste, er saa meget vissere, som Færderne borte

til det norske Rige, hvilket og siges i Skriftet selv. Men
han har benyttet sig af den slette Tilstand, hvori Danmarks
og Norges Flaade befandt sig, og af den Omstændighed,

at Landmagten var sysselsat i Sverrig, til ei alene at gjdre

sig uafhængig, men endog til at gjdre Erobringer.

Da han nu havde faaet at vide , at de Lom fra Ita-

lien , og at de havde hjemme i samme Land
,

blev han
meget glad . Det er vistnok ikke usandsynligt, at det kun-

de være Zichmni behageligt at see Folk fra Italien, fra det

Land, hvor hele Christenhedens Overhoved havde sit Sæ-
de; men man kan og antage, at han blot har sagt dette

for at smigre Zeno og hans Ledsagere og derved desto

lettere bevæge dem til at tage Tjeneste hos ham.

Han var en fornem Herre og besad nogle Oer ved

Navn Porlanda nærved Frislanda paa den sydlige Kant
,

de rigeste og bedst befolkede i disse Egne, og hans Navn
var Zichmni

, og foruden de omtalte Oer beherskede han

påa Fastlandet Hertagdommet Sorano
, som ligger udad

mod Skotland til. I disse Angivelser ere diensynligen

nogle Urigtigheder, uden Tvivl foranledigede derved, at Fæ-
ringerne kun ufuldkomment kunde gjdre sig forstaaelige for

Italienerne i det latinske Sprog. Maaskee ogsaa N. Zeno

den yngre har misforstaaet nogle Udtryk i N. Zeno den

ældres Breve, som vi ikke længere besidde.

Porlanda er vel snarest Porkcri, Hertugddmmet Sora-

no — eller som det paa Kortet kaldes, Sorand — maaskee

Sorland o: Sudere -Land, er uden Tvivl Sudere eller Su-

dero Syssel. Zichmni er diensynlig Navnet Sigmund . Men
Porkeri er et lidigdelag, ikke Oer og Sudero er en sær-

skilt O
,

ikke landfast med de dvrige Færder. Rigtigt er

det imidlertid, at Sudere vender udad mod Skotland, og

rigtigt er det ogsaa
,

at Porkeri er omtrent den rigeste og

bedst befolkede Deel af Færderne. Efter Landt er Sande

og især Sudere de frugtbareste Oer, da det paa den sidst-
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nævnte 0 ikke er saa sjeldent at indhoste 16 til 20 Fold;

ogsaa forholder den dyrkede Jord sig der til den udyrkede,

som 1 til 36, medens Forholdet paa Sando er som 1 til

40, og i intet af de Øvrige Præstegjeld er gunstigere end

1 til 50 l
. Men om Porkeri i Særdeleshed siger Landt:

udenne Btiigds Beboere udmærke sig, som de flittigste og

vindskibeligste Agerdyrkere i Landet, hvor til ogsaa dette

Steds Frugtbarhed er meget opmuntrende.”

Sandheden
,
som indeholdes i dette Sted

,
er vel alt-

saa, at Sigmund, en Mand af fornem Familie, maaskee ned-

stammende fra Landets gamle Hovdinger, enten havde væ-

ret retmæssig Eier af Sudero-, eller selv havde tiltaget sig

Magten derover, og havde haft sin Boepæl i Porkeri Saa-

ledes skrev jeg i Sommeren 1S3S. Strax efterat jeg hav-

de leveret Manuscriptet fra mig, fik jeg nogle vigtige Op-

lysninger fra Pastor emeritus Schroter i Thorshavn, hvor-

ved Hypothesen i Hovedsagen bekræftes, skjondt den i en-

kelte Biomstændigheder svækkes.

Nær ved Porkeri vises Grundvolden af en stor Byg-

ning. Disse Rudera kaldes Bues Toftir

.

En Kone for-

talte Hr. Schroter, at en Ætling af Sigmund (BrestersonJ,

ved Navn Bui
,

skal der have haft sin Borg. Bui havde

flere Sønner, af hvilke een hed Simon, som i det Færoiske

udtales Suimin, og han blev, efter Ordets bestemte Form

kaldet Suiminin til en Udmærkelse istedenfor Tilnavn. Den-

ne Mand var en tjek Somand og færdedes meget paa

Havet . Der var den Gang urolige Tider, og Norges Kon-

ger kunde ikke forsvare de fraliggende Lande; dog paalagde

de Færingerne haarde Afgifter. Den daværende Konge

skal have heddet Magnus den Ringe 3
. Simon paatog sig

at være Landeværn og erholdt til Provision en Oxe i

hver Havn, han anlob. Han indkrævede og modtog alle

*) Landts Beskrivelse over Færoerne p. '295. v
) I det mindste

Halvparten af Sudero skal fordum have tilhort een Eier. 3
) Delte

maa vel være Magnus Sinck.
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kongelige Indkomster og aftvang de Modvillige dem. For-

di han var ene raadig paa Færoerne , kaldte han sin

S(Jn Ajnivald (Enevold), saasom han haabede, at denne

skulde faae Myndigheden efter ham. Paa sine Sotog havde

han mange Fremmede med sig og lOnnede dem af Kon-

gens Intrader. Han dode af en Smitsot, som bortrev den

stdrste Deel af Færingerne 1
,
og da Sonnen Enevold siden

blev indkaldt at mode for Kongen , forlode de Fremmede

Landet. Enevold maatte gjore Rede for Anvendelsen af de

kongelige Intrader, som Faderen havde inddraget, endog

betale de Oxer, som Faderen havde erholdt.

Da Pastor Schrdter spurgte Konen, om hun ikke tog

Feil af Navnet, og om det ikke var Sigmund, svarede hun,

at Folk havde anseet Navnet Sigmund som et Ulykkesnavn

for Færo, og derfor havde ingen opkaldt Sigmundernc
;

thi

den forsto Sigmund (Brestersdn) havde bragt Landet under

Norges Konger og paafOrt Færingerne hoie Skatter, den

anden Sigmund (Leifson) havde bragt dem Bisperne paa

Halsen, der endnu haardere havde trykket dem, saa at der-

ved var opkommet Opror og en Bisp dræbt.

Det synes temmelig afgjort, at Zichmni maa være den

her nævnte Simon, som, skjondt han allerede i Magnus

Smeks Tid havde nogen Autoritet, dog fdrst efter 1390 har

begyndt sine mærkeligste Foretagender.

Da han Aaret i Forveién havde vundet Seier over

Kongen af Norge, der var Herre over Oen. Det er ri-

meligt, at Dronning Margrete, som Formynderske for Erik

af Pommern, har forsogt at standse Simons egenmægtige

Fremfærd; men med altfor ringe Magt, og derfor forgjeves.

For at erobre og indtage Landet Frislanda. Her

seer det ud, som om Frislanda var forskjelligt fra Sorano,

endskjondf dette efter den (ivrige Text, samt Kortet, er en

Deel af Frislanda, som er en meget storre O end Island.

J

) Da den sorte Di»d korn til Færoerne omtrent 1400, bekræfter

ogsaa denne Omstændighed den nntagnc Tidsregning.
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Heri er tvende Urigtigheder, nemlig deels at Landet er een

O, deels at det er storre end Island.

Til det forste har uden Tvivl det sædvanlige Udtryk

Færd givet Anledning, og heraf kommer det vel ogsaa, at

Olaus Magnus og Jacob Ziegler bruge Udtrykket Insula Fa-

rensis, det andet er, som jeg foran har anmærket, en Fdige

af Kortets Unoiagtighed.

Denne Zichmnis Flaade var paa tretten Fartdier
,

hvoriblandt to Roebaade
,

elleve Seilsbaade og eet Skib.

Efter den Beskaffenhed, de nuværende færdiske Baade have,

skulde man ikke finde det rimeligt, at Zichmni kunde ud-

ruste en saadan Flaade; men vi rnaae betænke, deels at

Færingerne indtil Frederik den Andens Tid fdrte activ Han-

del, hvorfor de ogsaa vare forsynede med betydeligere Far-

tdier, end de nu have 1

,
deels at Zichmni formodentlig har

slaaet sig sammen med Victualiebrddrene.

Ledovo og Ilofe. Ledovo (paa Kortet Ledevo) er

efter Eggers’s Mening Kvalbd i den nordligste Deel af Su-

derd; men deels ligner Navnet ikke synderlig, deels passer

Beliggenheden ikke ret vel dertil. Det kunde da maaskee

snarere være Sdrvaag paa Vaagd. Dersom vi antage
,

at

der i det oprindelige Manuscript har staaet Sedovo eller

Sedevo, passer Navnet endog ret godt. Forsters og Wal-

kenaers Mening, at det skulde være Oen Lewis ved Skot-

land, kan, naar vi holde Frislanda for at være Færderne,

ikke bifaldes. Ilofe holder Eggers for at være feilskrevet

for Scofe, og det kunde da betegne Skude, men efter den

Beliggenhed, som saavel i Texten, som paa Kortet er an-

givet, maa det nok være Myggenæs. Hvorledes Navnet

Ilofe er fremkommet, bliver da rigtignok ikke forklaret.

Efter Forster skulde det være lslay, een af de hebridiske

Oer, og efter Walkenaer Uist (North Uist) en anden af

disse; men Beliggenheden passer ikke dertil.

') Scc Debes Færoa reserata p.
r
276, Lamlts Beskrivelse om Fær-

derne p. 411.
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En Bugt kaldet Sudero. Herved forstaaes upaatviv-

lelig Suderb-Fjord mellem Suder# og Skud.

Havnen til Pladsen Sanestol. Sanestol maa være
Sands og Havnen Sandsbugt, hvor der er Ankergrund 1

.

Forbjerget paa den anden Side af Bugten . Maa-
skee Salthoved.

°g fandt nogle Oer og Lande
,
som alle af dem bleve

underkastede Zichmnis Magt. Hestd, Kolter, samt for-

skjellige Dele af Vaagd og Stromo.

Dette Hav, som de befoer? var saa fuldt af Grunde
og Klipper. For Strdmdens Nordvesthuk og for Vaagds
Nord- eller Nordvest-Ende ligge en Deel blinde Skjær,

nogle nærmere, andre længere fra Landet, dog ingen over

2 Miil fra Landet. uFor Myggenæs-Holms vestre Ende
ere og nogle blinde Grunde, dog alle nær Landet.v ^Imel-

lem Myggenæs og Gaasholmen er og en blind Grund eller

Bove (Skjær med spidse Toppe)
;
men et Skib kan sikkert

gaae imellem Boven og Holmen, da man kan gaae Holmen
temmelig nær uden Fare, (Landts Beskrivelse over Fær-
derne p. 143). uVesten for Sandd dog sydlig paa den ve-
stre Side ligefor Saltvig, og for næsten hele Vestersiden

af Skud ligge og blinde Grunde, dog ingen over 3 Kabbel-

tougs Længder fra Landet.u (S. B. p. 144).

Bondendon formodentlig Funding , ved en Forvexling

af Læbebogstaverne B og F. Paa Kortet staaer Bondendea.
Hvilken Læsemaade der er den rigtigste

,
vil være vanske-

ligt at afgjore. Den sidste understdttes imidlertid af Fra
Mauros Mappamondo, hvor der staaer Bodeal. Maaskee det

oprindelige er Bondendeal o: Fundingdal.

gjorde han ham til Ridder. Heraf kan man slutte,

at Zichmni har været Bidder, da kun den, som selv var

Ridder, kunde tildele Ridderslaget.

Fristanda
,
Gens Hovedstad liggende sydlig paa den

ostlige Kyst inde i en Bugt. Dette passer godt til Thors-

*) Landts Beskrivelse over Færoerne p. 119.
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havn. Men da Kirkebo var Bispens Sæde, da her efter De-

bes’s Sigende 1 fordum skulle have været mange store

Steenhuse, og da dette Sted fordum undertiden er blevet

kaldt ligesom Landet 2
,
kunde man og antage at dette var

Frislanda. Imidlertid forekommer det mig ikke rimeligt at

KirkebO er meent, da det ikke ligger i en Bugt.

I denne fanges der Fisk i saa stor Mængde , at

mange Skibe lades dermed. Nu leverer FærO ikke megen
Fisk til Udforsel, men i fordums Dage var det anderledes.

Fiskeriet, siger Landt p. 385, er nu langt fra ikke, hvad

det forhen har været; thi da udgjorde Fisken en vigtig

Nærings- og Handelsartikel; men nu er den ligesom gan-

ske forsvunden fra de færoiske Kyster (Landts Beskr. over

Færoerne p. 385). 4t
I forrige Tider liafver her været saa

ofverllodig Fiskeri at Indbyggerne derved alleniste sig haf-

ver kundet ernære, men nu er det saaledes formindsket,

at mand somme Aaringer icke kand fiske til Legemets Nod-
torftighed.” (Debes’s Fær. res. p. 149). Endnu i vore

Tider ere Vandene ved Thorshavn iblandt de fiskerige.

(Landt p. 390).

Bretagne Ja Bretagna” Da England og Skotland

særskilt nævnes, maa man vel antage, at herved forstaaes

lille Britanieri eller den franske Provinds Bretagne.

naaede han endelig frisk og sund til Nicolo . Dette

maa efter Zurlas Beregning være skeet 1391 eller i det

seneste 1392 3
.

Estlanda. Saavel Navnet, som Beliggenheden viser,

at det er Iletland.

Kongen af Norge kom med en stor Flaade . Dette

kan ikke være saaledes at forstaae, at Kongen selv (den

unge Erik af Pommern) var ombord, men at en Flaade

3

) Fær. res. pag. 290.
2

.) Est in ea civitas cpiscopalis dicla et ipsa Farensis. Jac
lers S cliondia I Krantzii Chromca pag. 481.

a) Zurlas Diss. p. 45.

Zicg-
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lob ud efter kongelig Ordre. Naar Flaaden kaldes stor,

maa der være nogen Overdrivelse eller Untjiagtighed. Maa-

skee den her omtalte Flaade var de tre store Krigsskibe,

som Sven Stalefote i Dronning Margretes Navn havde hy-

ret i England Aar 1393L Om disse Skibe fortælles intet

senere, saa at det nok kan være rigtigt, at de, som Ze-

noerne fortælle, ere bievne odelagte af Storm.

Gr islanda. Forster, som mest holder sig til Navnenes

Lighed, holder det for at være Grimsey, norden for Island,

§om dog synes at være for langt borte fra Hetland til at

kunne passe. Eggers, som mere retter sig efter Beliggen- %

heden paa Kortet, holder det for at være Vestmanoerne;

men det synes ikke rimeligt, at begge Flaaderne skulde

trælle sammen paa et saa langt borte liggende Sted. Rig-

tigere er det maaskee at holde det for GorsOe ved Roms-

dalen, som rigtig nok er beboet, men hvortil de Ovrige

Omstændigheder ret godt passe.

men han fandt Landet saa velbefæstet etc . Uagtet

de islandske Annalers Magerhed i den Periode, som her

omtales, forekommer der dog noget i disse, der kan brin-

ges i Forbindelse med den her omlalte Begivenhed. 1 Finn

Johnsens Harmonia Annalium tales nemlig ved 1394 om

en temmelig betydelig Skjærmydsel i Hvalfjord mellem Ind-

byggerne og fremmede Skibsfolk.

De islandsle Oer ( Islande). Forster holder le Islande

for at være Hetland, og sammenligner Talos med Zeal,

Broas med the Buras, Iscant med Unst, Trans med Tron-

da, Mimant med Mainland, Damberc med Hamer og Bres

med Brassa. Men da Estlanda temmelig bestemt er Het-

land og le Islande nævnes som forskjellige derfra, og som

liggende i Nabolauget af Island, bliver Eggers’s og Estrups2

Mening rimeligere, at der ved le Islande forstaaes Islands

af Fjorde gjennemskaarne Ostlige Deel. Talas er uden

!

)
Sulmis Hist. al Danmark 14 D. p. 310.

*) Skand. hitti Selslt. Skifter 20 Bind p. 285.
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Tvivl dannet efter det islandske Dalr. Det betegner efter

Eggers’s Mening en Deel af Mulesyssel, hvori adskillige

benævnte Dale (Sunnudalr, llofsdalr, Vestradalr, Bustadalr)

findes. Dalesyssel kan man ikke tænke paa, da det ligger

paa en anden Kant af Landet. Broas ,
paa Kortet Brons ,

er efter samme Forfatter Berunes i den sydlige Deel af

Mulesyssel. Dog kunde det maaskee ligesaa snart være

Bjarnanes
,
som ligger noget sydligere. Iscant ,

maaskee

feilskrevet for Iscant ,
erSkoptå; Trans maaskee istedenfor

Traus, Torfajdkull; Mimant, paa Ruscellis Copie af Kortet

Minan og maaskee oprindelig Miuant, er Navnet Myvatn,

og skal vet betegne Myvatnssveit. Damberc
,

paa Kortet

Dambert, skulde være Brcidamerksjhkull, og Bres Egnen

om Borsastad. Bres maa dog rimeligviis have ligget nær-

mere ved Kysten end Bersastadr, da det ikke er rimeligt,

at Zichmni uden Modstand skulde være trængt saa langt

ind i Landet, og der have haft Ro til at anlægge en Fæst-

ning. Det kan derfor maaskee snarere være eet af de

mange Steder paa Ostkanten af Island, hvis Navne begyn-

der med Br
,

efter Beliggenheden kunde man maaskee hol-

de det for at være Brimnes eller og Brekka ved Dalatångi.

Engrouelanrf. Herved forstaaes Gronland. I Texten

forekommer bestandig den nysanforte Form, men paa Kor-

tet staaer Engronelant, som er nærmere ved det Oprinde-

lige, og som derfor vel og har staaet i det originale Ma-

nuscript. Ogsaa har Benedetto Bordono i sit Isdario (1534)

brugt Formen Engronelant 1
. Den Egn, hvor Nicolo er

landet, maa nOdvendigviis være paa Ostkysten, og det paa

dennes nordlige Deel. Men selv hertil kunde man ikke

komme ved at reise fra Island imod Nord-. I Henseende

til Orienteringen er altsaa indldben en Feil, hvortil Com-

passets Misviisning kan have givet Anledning. Feilen er

*) Zurlas Dissertazione p. 99.

*) Nord. Tidsskr. f. Oldlc. 2. p. 14.
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desuden ikke saa stor i disse Egne, som den paa de sæd-

vanlige voxende Sokorter maa forekomme os.

Og der ere smaoe Haver
,

bedækkede om Vinteren .

Der forekommer mig ikke at være nogen Grund til at for-

andre Læseinaaden di verno til di verde (med Gront 1

)- I

et saa koldt Clima kunde det nok være nodvendigt at be-

dække Haverne om Vinteren, for at de toaarige og lleer-

aarige Væxter ikke skulde fryse bort.

bringe dem Hons . Her er at forstaae Ryper, som
Forster rigtig bar anmærket.

Bitumen
,

eller en livid og bindende Kalk . Her er

altsaa et naturligt Kalkbrænderi, hvorpaa jeg ellers ikke

kjender noget Exempel. Imidlertid liar Sagen ikke noget

Utroligt. Denne Notice forekommer mig just at indeholde

en Bekræftelse paa Fortællingens Troværdighed; tbi det

var ei sandsynligt, at man skulde opdigte et Pliænomen,

som var ubekjendt, og paa hvis Mulighed maaskee ingen

den Gang havde tænkt.

Og Gioderne selv tjene , vaar de ere slukte
,
isteden-

for Stene til at danne Murene og Hvælvingerne . Gli-

derne, som maa skjelnes fra de foran nævnte gloende Ste-
•

ne, ere vulcanske Slakker, hvortil Beskrivelsen ganske passer.

saalænge varer Vinteren hos dem . Scoresby fandt,

at liere Mærker allerede den 23de August under 69° Brede

forkyndte den nærforestaaende Vinter. Altsaa kan man' nok

antage, at Vinteren der varer 9 Maaneder.

et stort Nabofolk . Herved forstaaes uden Tvivl Grin-

lænderne, hvilket især er tydeligt af den folgende Beskri-

velse over deres Baade.

ere ganske runde. Grinlændernes Huse ere rigtignok

atlang-firekantede, men nogle Folk afsamme Folkestamme,

boende ved Hudsons Bay, opfire af Snee runde og næsten

halvkugleformige Vinterhytter.

Forbjerget ovenfor Norge . Herved kan forstaaes Nord-

J

) Skand. Lill. Selsk. Skr. 20. p. 282.
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cap, eller da dette maaskee ikke var Zenoerne bekjendt,

Langenæs, hvilket er sat istedenfor den omliggende Egn.

Trondon
,
Trondhjem I Texten staaer egentlig Trea-

don, men det er rettet til Trondon i Overeensstemmelse

med Kortet,

Fisk, som de t tirre i Litften og Kulden
,
og Skind

af forskjellige Slags Dyr. Det er ikke usandsynligt, at

der hist og her paa Ostkysten af Grønland forekommer

Mængde af Fiske; at der findes Pelsdyr, som hvide og

blaae Ræve, Isbjørne, Sælhunde, er bekjendt af Graahs

Reise.

Derfor erholde de Træ til at brænde etc

.

Netop

disse Artikler indfores endnu til Grønland. Naar man ikke

vil nøies med grønlandske Skindklæder, maa man have Tøiefc

til sine Klæder fra Europa.

Fiskernes Baade ere dannede som de Skytter
, Væ-

verne betjene sig af. Den her givne Beskrivelse passer

ganske til Grønlændernes Kajakker.

Og de have en Sæk i Bunden. Det Ord
,
som jeg

har oversat ved Sæk, er rnanica, som egentlig betyder et

Ærme: Estrup oversætter det ved Læderslange 1

. Stedet

er noget utydeligt, og jeg kunde være tilbøielig til at an-

tage, at Talen er om den Blære eller egentlig Skindpose,

som Grønlænderne binde ved dens Kastespyd, for at ud-

matte de saarede Dyr, men om hvis Bestemmelse Fortæl-

leren havde fattet en urigtig Forestilling, maaskee blot for-

medelst Ukyndighed i Sproget.

Estotilanda
, en temmelig herskende Mening er det,

at dette Land skal væreLabrador eller Nybritannien-, For-

ster mener, som forhen er anført, at det er Islændernes

Viinland, hvilket han holder for Newfoundland; men La-

brador og Newfoundland ere altfor kolde, øde og ufrugt-

bare Lande til nogenlunde at passe til Beskrivelsen over

*) Skand. Litt. Selsk. Skrift, p. 286.
2
) Sec Zurlas Disscrtaz.ionc p. 1 1 3-1 1 0.
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Estotilanda; om Labrador eller Newfoundland vilde man

noppe sige, at Landet var rigt og havde stdrste OverllO-

dighed af alle Jordens Goder 1
. Vi have da kun to Land-

strækninger at vælge imellem, nemlig Nyskotland og Ny-

england.

Nyengland, som efter Rafns Undersøgelser maa være

det gamle Viinland 2
,
passer til Beskrivelsen over Estotilan-

da, forsaavidt som det har Overflodighed paa alle Slags

Producter, og er rigt paa Skov, og i Betragtning af at det

i Middelalderen har haft en europæisk Colonie, og der alt-

saa let endnu i det fjoi tende Aarhundrede kan have været

Spor af europæisk Cultur og latinske Boger; men Nyeng-

land kunde man ikke let falde paa at kalde en O, og det

ligger noget for langt sydlig til at kunne siges at ligge ve-

sten for Frislanda, og til at have jevnlig Communication

med Grtinland. Nyskotland, de Gamles Markland 3 er og-

saa et frugtbart Land og staaer deri kun lidet eller slet

ikke tilbage for Nyengland; her findes Metaller 4
, og man

er uden Tvivl tidlig bleven opmærksom derpaa, som man

maa slutte af Navnet paa en By: les Mines, og paa en

Fjord: Bace des mines. Da Nyskotland er en Halvt), kun-

de det være rimeligt, at man faldt paa at holde det for en

6, og det er virkelig noget mindre end Island, som der

siges om Estotilanda; det kunde ogsaa snarere end Ny-

england siges at ligge vesten for Frislanda. Om Nyskot-

land, det gamle Markland, veed man vel ikke udtrykkelig,

J
) Sce Rafns Antiquitates Arnericanæ p. 419-422.

2
) Antiq. Arnericanæ p. 424-426.

3
) Antiq. Arnericanæ p. 422-424.

4
) Mellem Wcymouth og CIcinents begynder det store Leic af

Magnetjcrnstecn (9 Fod mægtigt), somnaacr til Falroouth ved Avon.

Ved Nictau \iscr Jcrnmalmleiet sig igjen 6J Fod mægtigt. I Pictaus

Distriet, sydostlig for New Glasgow, er et Lcie af Rbdjernstecn, 18

Fod mægtigt. Ved Carriboo-Floden > ved Tony-, Ost- og Vest-Flo-

den forekomme Kobberertser. (S. Karstens Archiv fiir Mineralogic

etc. II B. 2 H. p. 483, 484, 488).
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at der var en nordisk Colonie
;
imidlertid er det ikke usand-

synligt, at der har været en saadan, da vi vide, at det var

opdaget af Nordmænd, og at der endnu 1347 var Fart

mellem Gronland og Markland 1
. Hermed stemmer det for-

træffelig overeens, hvad der siges hos Zenoerne, at deres

meste Handel er med Gronland (Engroueland). Navnet

Estotiland
,

som man har forklaret Ost-Udeland (Landet

dster ude), kunde ret passende været givet Nyskotland med

Hensyn til Nyengland eller Yiinland
,

for hvilket det laae

(jstlig og udad mod Havet. Det forekommer mig saaledes

mest rimeligt, at Estotilanda er Nyskotland eller de Gam-

les Markland.

En Latiner . Herved maa vel være at forstaae enten

en Mand fra eet af de Lande, hvis Sprog ligne Latin, en

Portugiser, Spanier eller Italiener, eller og blot Een, som

kunde tale Latin. Hvorledes en saadan kunde være kom-

men til Estotilanda, er ikke let at forklare; men umueligt

var det ikke. Vi maae imidlertid erindre, at denne Om-
stændighed horer til Fiskernes Efterretninger og er altsaa

kommen til os paa tredie Haand.

Deres meste Handel gaaer til Engroneland
, hvorfra

de faae Pelsværk
,
Svovl og Beg (Tjære). Det kunde sy-

nes besynderligt, at man farte Pelsværk til Acadien, hvor

der ikke er Mangel paa Pelsdyr; men det er dog ikke

usandsynligt, at man fra Gronland har dertil bragt Skind

af saadanne Dyr, som ikke fandtes der, f. Ex. af Sælhun-

de, hvide BjOrne og Fjeldræve. Svovl forekommer vel i

Grtinland, dog tvivler jeg om at det findes i den Mængde,

at det kunde udfares, ja det er mig ikke engang bekjendt,

at man har benyttet sig deraf; men det er ikke usandsyn-

ligt, at man har bragt islandsk Svovl fra Grdnland til Mark-

land. Man vil maaskee finde det aldeles urimeligt, at der

skulde kunne udfares Beg eller Tjære fra Grdnland, hvor

der næsten ikke findes Træer, især da der i Kongespeilet

’) Rafns Antiquitates Amcricanæ p. 264, 265.
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udtrykkelig siges, at al den Tjære, de bruge
,

tilftires uden-

lands fra; men man maa erindre, at man dog der lavede

Sæltjære eller Tjære af Sælhundetran f
.

Og han fortæller,
at der i Sonden er et stort Land,

som er rigt paa Guld og velbefolket. Her menes maa-
skee det samme Land

,
der siden omtales

,
under Navn af

Drogio.

De saae Korn og tilberede Ol etc. Endskjondt man
kunde falde paa at sætte dette i Forbindelse med det næst-

foregaaende Punctnm, viser dog det Fblgende, at Forfatte-

ren her gaaer tilbage til Estotilanda.

l)e liave Skove af uhyre Størrelse. Det passer godt

til Nyskotland, hvor der ere store Skove-.

til dette Land , som de kalde Drogio. Efter Belig-

genheden paa Kortet kan dette være Florida, hvortil og

den Omstændighed, at Beboerne ere Menneskeædere

1

,

passer. Zurla er ogsaa af denne Mening (Dissertazione

p. 117).

Da llygtet. om ham udbredte sig lios Nabofolkene

etc. 1 disse Beretninger er formodentlig noget Praleri af

den færOiske Fisker, hvis Beretninger vel i det Hele ere

mindre paalidelige, end Nic. og Ant. Zenos.

Folket er vildt og berdvet alle Bekvemmeligheder etc .

Hvad lier berettes, passer godt til de oprindelige Beboere

af de forenede Stater 4
.

Jo længere man kommer mod Sydvest
, desmere Dan-

nelse finder man. En lignende Anmærkning findes i All-

gem. Hist. der Reisen zu Wasser und zu Lande, 16 Bd.

p. 570.
tC
Vildheden hos de americanske Indianere synes

at tiltage mere og mere, jo længere man gaaer imod Nord.”

*) Sce Rafns Anticjuilalcs Amcricanæ p. 274, 275.
2
) Allgcra. Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande 14 Bd.

p. 83. Antiquitatcs Amcricanæ p. 424.

J
)
Allgcm. Hist. der Reisen 14 Bd. p. 19.

4
) Zurlas Dissert. p. 117. Allgcm. Hist. der Reisen 16. p. 569-81.
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Saaledes at der erc Stæder og Afgudstempler etc.

Denne Beskrivelse passer saa udmærket til Mexicanerne,

at man noppe kan tvivle om at disse ere meente. I Land-
skabet Mexico fandtes som bekjendt betydelige Stæder, f.

Ex. Mexico, Tezcuco, Clialco, Cholula, Tlascala og flere.

Acasta og Herrera anfbre i Hovedstaden Mexico otte Temp-
ler 1

,
og saadanne vare overalt i Landet. Alle Krigsfanger

bleve hOitidelig oflredé til Guddommen; Slagtoflerets Hjerte

og Hoved vare de Dele, som vare Guderne helligede; den

Kriger, som havde bemægtiget sig Fangen, tog Kroppen

med sig, for at spise den i et Gjestebud med sine Ven-
ner 2

. I Mexico lindes som bekjendt meget Solv og en

ikke ubetydelig Mængde Guld. De gamle Mexicanere vid-

ste ogsaa at benytte sig af disse Metaller3 .

t i opdagede nogle Oer
,
som vare underkastede Fris-

land. Da Reisen sandsynligviis tog sin Begyndelse fra

Thorshavn, og gik (saavidt mueligt) vestlig, altsaa sonden

om Stromo
,

saa menes her formodentlig : Hesto og Kolter.

.Ffter at være komne forbi nogle Grunde. Her for-

staaes maaskee den Bove (Klippe)
, som er imellem Myg-

genæs og Gaasholmen 4
,
samt de Grunde, som findes ved

Indlobet til Sorvaagsfjord 5
.

Da vi nu vare komne ud paa det dybe Hav . Ud-
trykket il piu cupo pelago oversættes af Forster udet sorte

vilde Hav men Zurla tager cupo i Betydningen mbrk
eller dunkel, og antager, at Udtrykket er foranlediget ved

de Taager, som staae over Bankerne ved Newfoundland.

Men der er i det Foregaaende ikke noget Tegn til at man
]

) Aligem. Hist. rier Reisen p. 577.
2
) Roibertsons History of America

,
7 Bog. Ceremonierne beskri-

v«s i Aligem. Ilist. der Reis. 13 Bd. p. 578, 579 (clt. Ilerrcra).
3
) Aligem. Hist. der Reis. 13 Bd. p. 573, 5/4.

4
) kandis Beskr. orer Færoerne p. 143.

) kandts Beskr. over Færoerne p. 115.

Briinlonds historiske Mindesmærker, 3 Rind. (38)
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i Forveion havde seilet saa længe, at man kunde være

kommen dertil. Jeg troer derfor at man ved cupo maa

forstaae dyb. Ddg kunne vi og forklare cupo ved sort
,

men da maae vi med Forster henfore det til Havet selv,

og erindre, at jo dybere Havet er, desto morkere er dets

Udseende.

og tilsidst opdagede vi Land i Vesten. Dette Land,

som siden benævnes Icaria, er det hoist vanskeligt at sige

noget sikkert om. Da Flaaden i otte Dage var kastet om-

kring af Stormen, saa at man ikke vidste, hvor man var,

kunde Antonio Zeno heller ikke med Sikkerhed anvise dette

Land Plads paa Sokortet. Af det, der i Texten anfdres om

Farten derfra til Gronland, kunne vi imidlertid slutte, at det

er lagt paa et urigtigt Sted. Ligeledes kunne vi af de

samme Grunde slutte, at det ikke er Newfoundland. Der-

imod har Forsters Mening, at det er en Deel af Irland, me-

get for sig. Imidlertid forekommer Formodningen, at det

skulde være Landskabet Eerry, som grunder sig paa Lig-

heden mellem Navnene Icaria og Kerry, mig ikke rimelig,

fordi man ikke kan komme til Soes dertil fra Ost. Sand-

synligere er det, at Talen er om den nordvestlige Deel af

Landskabet Mayo 1
. Vi maae da antage, at Flaaden ved

Stormen er dreven ind i den store Bugt mellem Mayo og

Donegal, dog saa nær ved Cap Benvee, at man forst fik

Oie paa dette 2
. Man saae saaledes Land i Vest og kom

ved at seile i denne Retning snart til en sikker Havn, for-

modentlig til Broad Haven, som ligger strax vesten for Cap

Benvee. Det er ikke usandsynligt, at der i denne Afkrog

af Landet, hvor der næsten ingen Stæder er, kan under

Richard den Andens svage Regjering have været en Stam-

mehdvding, der var saa godt som uafhængig, og kunde be-

tragtes som et Slags Konge, især i en Egn, hvor der end-

D Ogsaa lier forekomme Navne,

2
)

Ifolge Meddelelser fra Sledct

oz kan secs i en Afatand af overD

der ligne Icaria, f.

selv er Cap Benvee

35 cn "elske Mile.n

Ex. Carawnll.

826 Fod hoit,

over
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nu i vore Dage leve Familier, som udlede deres Herkomst

fra Landets gamle Smaakonger, og hvor man endnu fore-

viser disse Kongers Residentser 1
.

ti Mennesker
,
som kunde tale ti forskjellige Sprog .

Da der i Storbritannien alene tales fem Sprog (Engelsk,

Skotsk, Gaelisk, Walisk og Cornwallisk), kan man ikke fin-

de det besynderligt, at der i Mayo kunde være samlede

ti Mennesker, som talte ti forskjellige Sprog, af hvilke de

Reisende kun forstode eet.

som var fra Island. Denne Omstændighed taler for

Hypothesen, at Icaria var en Deel af Mayo; thi dette er

een af de Dele af Irland, som ere nærmest Island.

at Oen hed Icaria etc. Hvad der af disse Beretnin-

ger er sandt, og hvad falskt, er vanskeligt at afgjore. Nogle
t

Traditioner om deres Kongestammes Oprindelse fra Skot-

land have Indbyggerne af Landskabet maaskee haft; men
disse ere paa en besynderlig Maade sammenblandede med

bekjendte græske Myther. Eet og andet af hvad Islænde-

ren meddeelte vore Reisende kan og reentud være Op-

digtelse.
% ' *

at de gjerne vilde modtage een af vore
,

d. e. een

af de Italienere, som Antonio Zeno havde med sig; thi

det var Antonios Sprog, de vilde lære. At holde een af

Færingerne tilbage, brode de sig vel ikke om, fordi deres

Sprog næsten ikke er forskjelligt fra Islandsk.

han seilede udenom Oen . Da Landet, som her om-

’) At the opposite side of tha Island (Clare Island) are the ruins

ol an old castlc, formerly the rcsidencc of the far fained queen Gra-

nuele, the ancestor of the farnily O’Mallcy (Secotid account ofa rni-

neralogical excursion to the countics of Donegal, Mayo and Galway

by Sir C. L. Gicscclte, Duhi. 1828 p. 9).

In coming up the hay it (Binghams Castlc) presents itsclf bcauti-

ftilly, and affords an interesling recollcction of oldcr times, when the

resident vrås the Idng of his cstales and rulcd as a sovcrcign over

his bon dsinen (Id. lih. p. 12).

(38*)
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• •

tales, ikke er en O, men et Næs, kan Talen ikke være

om en egentlig Omsciling, som just heller ikke nødven-
••

digviis ligger i Ordet circondando. Den Havn paa Ostsi-

den, som var Zichmni anviist, har maaskee været een af

de Vige, som ldbe ind fra Fjorden ved Ivillala.

(jens nordlige Forbjerg . Formodentlig det foromtalte

Cap Benvce. Det maa synes besynderligt, at de to Gange

ere komne forbi dette Forbjerg uden at mode de her om-

talte Grunde. Det synes
,
som om disse Grunde maatte

ligge i nogen Afstand fra Landet, og at man da havde

undgaaet dem de 2 forste Gange, da man lob langs med
Kysten, hvorimod man den sidste Gang holdt sig fra Ky-

sten. Ifolge indhentede Oplysninger ligge nogle Klipper,

kaldede the Staggs of Broad Haven, omtrent 1,1 engelsk

Miil nordlig for Benvee-Head. Disse ere rimeligviis meente.

Det ostlige Forbjerg. Saaledes staaer der i Texten

;

men ifolge Contexten maae vi formodentlig antage en Feil
••

her; thi da de vare dragne fra en Havn paa Ostsiden for-

bi det nordlige Forbjerg, maatte de komme tilbage til den

vestlige Side af Landet. Den Havn, hvori de tænkte at

lobe ind, bliver saa formodentlig den samme som den,
i #

hvorved de strax i Begyndelsen havde været, nemlig Broad

Haven, og Forbjerget at soge i Nærheden af denne. Imid-

lertid er det dog mueligt, at Læsemaaden er rigtig; og da

antage vi, at de, som forhen anfort, forst ere komne til

Broad Haven
,

at Havnen paa Ostsiden er Fjorden ved

Balliglass, at det nordlige Forbjerg er Cap Downpatrick, *

som vel ikke er det nordligste Forbjerg paa Kysten, men
dog vender imod Nord, og at det ostlige Forbjerg er Cap

Relakin, ved hvilket der ogsaa er et Indlob til en Havn.

Men herved mode følgende Vanskeligheder. Det hedder,

at de efter at være komne til det sidste Forbjerg, seilede

mod Vesten, hvilket fra Cap Relakin ikke egentlig lod sig

gjore; de havde der i Sinde at soge at faae Islænderen i

Tale
;
dette medforer da rimeligviis, at de vare i Nærheden
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af det Sted, hvor de forst havde truffet ham
;
endelig finde

\i de nysomtalte Klipper (Staggs of Broad-Haven) ved Gap

Benvee; men lignende Klipper eller Grunde forekomme

ikke ved Cap Downpatrick, saa at dette ikke passer saa

godt til Beskrivelsen over det nordlige Forbjerg, som hint.

Jeg foretrækker derfor at forandre Læsemaaden, som oven

anfort.

lettede han Anker ved god Vind o. s. fr. Juliane-

haabs District ligger benved halvfjerde Hundrede Mile i

Vestnordvest for Mayo. Man kunde saaledes ved med god

Vind at seile forst i Vest i sex Bage, og derpaa i Nord-

vest i fire Dage, nok komme dertil.

At de havde fundet en fortræffelig Egn og en end-

nu bedre Havn . Den Egn, som her omtales, er upaa-

tvivlelig Egnen ved Fjordene Agluitsok og Ounartok. Her

er om Sommeren mild Luft; i Nærheden af Lichtenau er

en antagelig Havn 1
,
en god Skibshavn skal efter Dr. Tin-

gels Meddelelse være mellem Ounartok- og Sermelik-Fjor-

dene indenfor Oen Imnarsutelik
;

i Agluitsok-Fjorden har

paa flere Steder været god Skov efter Landets Ledighed

,

men den er nu udryddet af de m aliriske Brodre. Fiske-

riet efter Lodder, som i Mai og Juni gaae ind i Fjorden,

er det bedste i hele Sydgronland, ogsaa er der en Lax-

elv; eet og maaskee flere Fuglefjelde forekomme der; paa

Oen Ounartok ere varme Kilder; de i Agluitsok udlobende

Elve synes at være ret betydelige; endelig findes baade i

Ounartok og Agluitsok temmelig store Sletter med god

Jord.

T)a vi vare lobne ind i en god Havn . Efter de an-

fdrte Omstændigheder synes denne Havn at have været i

Nærheden af Lichtenau.

et stort Bjerg
, som udkastede Rog . 1 Indledningen

har jeg bemærket, at her tales om Oen Ounartok, som

dog nok ikke kan sees fra Lichtenau; men man kan an-

1

) S. Samleren.
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tage, at de Reisende paa een af deres Udilugter have faaet
•• ••

Oie paa denne O.

August Maaned. 1 Originalen staaer Juni Maåned,

som ikke kan være rigtigt, da Ankomsten til llofe i For-

veien siges at have fundet Sted den forste Juli. En Be-

rigtigelse maa Texten da undergaae, i det vi enten paa dette

Sted læse August istedenfor Juni, eller og antage, at Or-

dene Luglio og Giugno ere forbyttede. Det Forste bliver

maaskee det Rigtigste, eftersom der kort efter siges, at

Vinteren var nær.

omkring paa hele Gen. Ved Oen forstaaes uden tvivl

ikke Oen Ounartok, til hvis Undersøgelse der ikke udfor—

dredes saa lang Tid; men snarere Landet mellem Fjorden
••

Agluitsok og Ounartok, og maaskee tillige paa Ostsiden

af Ounartok.

Neome . Synes at være Oen Foul.

at jeg var lommen J'orhi Island. Det synes besyn-

derligt, at Brevskriveren her ikke anrriærker, at han var

kommen forbi Frislanda (Færoerne), hvilket han maatte

have bragt i Erfaring, og hvilket var værdt at anmærke,

fordi det viste, at han havde forfeilet sin Vei. At han ef-

ter tyve Dages Seilads fra Grønland var kommen forbi Is-

land, var ganske i sin Orden, og fortjente ikke at anmær-

kes som noget besynderligt; desuden havde han, naar han

ikke allerede vidste, at han var kommen forbi Island, in-

gen Grund til at vende sig imod Sønden
;

thi dersom han

tog denne Retning for tidlig, kom han ikke til Færøerne,

men midt ud i det atlantiske Hav.
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D. EFTERRETNINGER

OM NICOLO OG ANTONIO ZENO.

EFTER ZURLA 1
.

Den Bog, som Nicolo Zeno den yngre liar meddeelt

om hans to Forfædres, Nicolo og Antonio Zenos Reiser og

Opdagelser, begynder med at give os nogen Underretning

om hans anseelige Familie fra det trettende til detsextende

Aarhundrede, desuden forudskikkes en Stamtavle over de

Personer i Familien, som i denne Tid have udmærket sig.

Saa meget desto snarere kunde man lade sig bevæge til at

omtale denne Slægts store Anseelse, deels ved dens fjerne

Oprindelse, deels ved dens senere Giands iblandt den mest

udmærkede venetianske Adel. Men dette er ikke vor Hen-

sigt. Vi indskrænke os til at anmærke, at, foruden ikke

faa andre Forfattere af venetianske Slægtregistre og Kro-

niker, Giacomo Zebarella taler vidtløftig om denne Familie

i sit Værk trykt i Padua 1616 under Titel: Trasea Peto,

ovvero origine della Serenissima Famiglia Zeno (Tlirasea

Pætus, eller den hbianseelige Familie Zenos Herkomst), og

omendskjondt mange Paastande af denne Forfatter, som

har beskrevet flere venetianske og paduanske Familiers

Oprindelse, ikke bifaldes af Kritikerne, synes man dog i

det mindste at burde underskrive det, som Marco Barbaro

har efterladt, skrevet i sine Discendenze Patrizie, i Manu-

script T. 7 pag. 178
. ^Familien Zeno er af saa stor Ælde,

at det er hOist mærkværdigt og næsten utroligt; thi efter

at have seet de ældste Krøniker, Historier og Mindeskrif-

ter i Venedig, Padua, Marca Trivigiana og Rom, har jeg

deraf uddraget den mest grundede Formodning, at dens

Udspring er fra Fanniernes hoianseelige consulariske og kei-

serlige Familie, som horer til de ældgamle romerske Adels-

slægter.” Desuden kan man om denne Familie see, hvad

der findes i Begyndelsen af Carlo Zenos, den Ældres, Liv,

*) Dissertazionc p. 38-4b.
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skrevet af Jacopo, hans Brodersøn, Biskop til Feltre og

Belluno, og af Muratori indfort i hans 19de Bind af Scrip-

tores rerum Italicarum, og til ny Hæder for denne Familie

var det at ønske at man maatte see trykt Elogi degli Uo-

mini illustri della Famiglia Zeno (Lovtaler over de berømte

Mænd af Familien Zeno), skrevne af Pietro Zeno i Begyn-

delsen af det 17de Aarhundrede, hvilke som Manuscript

eies af den venetianske Patricier Teodoro Correr, en yderst

ivrig og utrættelig Samler af fædrelandske Mindeskrifter.

Hvad os angaaer, behøve vi blot at holde os til Nicolo og

Antonio Zeno, værdige Brødre til den ovennævnte Carlo

den ældre, og som synes paa en Maade at have været

hans Medbeilere ved at udmærke sig udenfor Fædrenelan-

det og ved nye dristige Seiladscr, ligesom han udmærkede

sig ved sin Tapperhed hjemme og ved Fædrenestadens

Forsvar. Deres Forældre vare Pietro med Tilnavn Dragone

og Agnese Dandolo. Deres Fader gjorde sig berømt ved

sin langvarige Bestyrelse af Staden Padua, som den Tid. var

underkastet Carrareserne, og endnu mere som Ovcrstcom-

manderende i de christno Fyrsters Forbund, som 1312 blev

stiftet af Clemens den Sjette mod Tyrkerne, af hvilke han

Aaret efter, i det 43 Aar af hans Liv, blev myrdet tillige-

med den pavelige Legat, ved et pludseligt Overfald, me-
dens de tilligemed hele Hæren bivaanede Gudstjenesten.

Det vilde have været meget ønskeligt, at Krønikerne havde

med samme Nøiagtighed og Sikkerhed tilkjendegivet de for-

skjellige Hoved-Epocher i Pietros tre anførte Sønners Liv

og Tidsregning. Om Carl veed vi dog saa meget, at han

blev født 1334, og at hans hele Liv, som endtes 1418,

var opfyldt med mange Slags Hæder, erhvervet ved hans

udmærkede Flid i Videnskaberne og Yndest for de Lærde

og ved de betydelige Tjenester, han ydede Fædrenelandet,

paa hvilke han satte Kronen ved med stor Berømmelse at

befrie det fra Faren i Krigen med Genueserne 1380 og

1381, som udførligere sees i hans Levnetsløb og den der-
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til ftjiede Liigtale af Leonardo Giustiniano, som nylig, tilli-

gemed adskillige andre over venetianske Patriciere, er over-

sat af den kundskabsrige Adelsmand Girolamo Ascanio Mo-
lin. Men livad Nicolo og Antonio angaaer, kunne vi kun

tilnærmelsesviis angive Tidspunkterne for deres Fodsel, de-

res Reiser og deres Dod.

Da man i Stammetræet finder, at Pietro giftede sig

med Agnese 1326, og der siges i Carlos Levnet, at han

neppe kjendte sin Moder, og at hun efterlod sig ti Sonner,

maa man slutte, at Afstanden mellem hans Brodres Fodsel

ikke har været stor 1
. I Skriftet Vite de1 Duchi di Vene-

zia af Marin Sanuto den Yngre, saaledes kaldet for at skjel-

nes fra den ældre, som ogsaa kaldes Torsello, — som af

Muratori er indfort i den 22 Tome af Rerum Italicarum

Scriptores
,

er vor Nicolos Navn med Nedstammeisen fra

Pietro Zeno Dragone
, eller ligefrem Dragone hans Fader,

og det for ikke at forvexle ham med andre af samme Navn
og 1 ilnavn, som levede paa den Tid, da det viser sig af et

Manuscript med litel il Campidoglio Veneto af Vicentine-

ren Girolamo Capellari, som findes i St. Marcus-Bibliothe-

ket, at der vare tvende andre af Navnet Nicolo Zeno i

Aaret 1379. Vor Nicolo kaldes der da S. Canzian
,

fordi

han boede i det saaledes benævnte Sogn, ligesom hans

Brodér Antonio kaldtes da S. Fantin og Carlo da S. Gri-

sostomo.

Af disse anforte forskjellige Bopæle seer man at de

tre BrOdre have adskilt sig, ligesom de og have stiftet tre

særskilte Slægtlinier. Carlos Linie uddode 1653 med en

*) Under den Forudsætning, at Nicolo var den ældste af Brødre-

ne, liar Zahrtmann antaget, at ban var fodt omtrent 1328. Men
denne Forudsætning udledes vist blot deraf, at ban nævnes forst i

Stamtavlen. Men da ban her kun nævnes med Antonio og Carlo,

Idlger kun at ban var den ældste af disse tre. Det kan da være,

at hans Fodselsaar ikke var tidligere end 1331. Tilnavnet il Grande
bc\iscr intet, da det ogsaa tillægges Carlo.
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"Vettore, Son af Carlo, Nicolos Linie med Marco di Giam-

batista, som døde 1756. Antonios Stamme, som siden

blev kaldt dai Crocicchieri og dai Gesuiti, vedvarer endnu

i den udmærkede Adelsmand Antonio Zeno, som for nær-

værende Tid ogsaa repræsenterer Nicolos uddøde Linie, og

til hvis Humanitet og Artighed jeg skylder ikke faa Oplys-

ninger uddragne af hans Archiv. I Sanutos nys anførte

Levnetsbeskrivelser finder jeg, at vor Nicolo med Tilnavn

il Grande var iblandt Dogen Marco Cornaros 41 Vælgere

1365; og det synes at være den samme, som kort deref-

ter anføres, som een af de tolv Talere, der af det vene-

tianske Senat bleve udsendte med fem Galcier til Mar-

seille, for at fore Paven med hans hele Ilof til Rom. Med

større Bestemthed anføres i samme 22 Tome col. 747 vor

Nicolo iblandt de 41, som udvalgte Dogen Miehele Moro-

sini i Juni 13S2, da han der kaldes Ser Nicolo Zeno quoh-

dam Ser Dragonc (o: Pietro Zeno med Tilnavn Dragone)

som nylig er anført, og col. 744 siges: uden forste Octo-

ber samme Aar 1382 blev Nicolo Zeno quondam Ser Dra-

gone udnævnt til Gesandt i Ferrara,” og strax derefter til-

føies, at den samme var een af de tre Deputerede til

Grændserne med Herren af Padua. Siden læser man col.

779 med samme Vedtegning-, at han var den ene af de

tre ltaadsherrer, som 138S den 26de November bleve ud-

valgte for paa Herren af Paduas Vegne at tage Staden Tre-

viso og dens Territorium i Besiddelse. Efter denne Tids-

punkt findes Nicolo Zenos, Ser Dragones Sons, Navn ikke

iblandt de Levende. Og heraf have vi gyldig Grund til

at slutte, at han er dragen langt bort fra sin Fædrenestad

og har udfort den Reise til de nordlige Egne ,
som vi

handle om.

Deraf følger det sikkert, at Nicolo har foretaget denne

Reise, ikke 1380, som Bogen og Søkortet, hvilke udkom

fra jMarcolinis Bogtrykkeri 1558, anføre, men efter 1388

og maaskee 1390, og Forvexlingen mellem 1380 og 1390
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er ikke forunderlig i en Udgave, som rimeligviis er gjort

uden Forfatterens Tilsyn, ligesom han heller ikke gjennem-

saae sit andet Værk
(
om Staden Venedigs Oprindelse,’'

som i samme Aar blev udgivet, ligeledes af Marcolini, og

hvorom man kan see Foscarini pag. 276. Denne Forvex-

ling af Aar bevises ogsaa af det
,
som den samme Nicolo

den Yngre skriver, at Nicolo, den Reisende, forlod Vene-

dig efter den chioggianske Krig med Genueserne, som end-

tes ved Fredsslutningen den 24de August 1381. Ogsaa

kort Tid derefter opstodo nye Forandringer og Farer for

et Brud mellem de to medbeilende Republiker, saa at man

kan antage, at Nicolo hverken saalænge den nysnævnte

med stor Forbittrelse forte Krig varede, eller kort derefter,

har forladt sit Fædreneland, til hvis Tjeneste hans udode-

lige Broder Carl med saa megen Tapperhed opoffrede sig.

Hertil kommer at — som den flittige Marco Barbaro giver

tilkjende i sit forhen citerede Manuscript Discendenze Pa-

trizie
,

saavelsom Marcantonio Sabellico i sin Storia della

Repubblica di Venezia — Nicolo 1 var Anfører for en Ga-

lei imod Genueserne Aar 1379; det samme anmærkes af

Andrea Gataro i hans Storia Padovano i Tom. XVII af

Muratoris Rerum Italicarum scriptores, og af Andrea Re-

dusio i hans Chronicon Tarvisinum i den nylig anførte

Samling, og det er meget naturligt, at Nicolo i denne store

Fare udviklede til Fædrenelandets Tjeneste og Forsvar disse

Somands- og Kriger-Talenter, som han med saa stor Hæ-

der lagde for Dagen paa sin følgende Reise, og i sine Fo-

retagender under den udenlandske Fyrste i Frislanda. Ni-
• *

colo den Yngre taler netop om hans ved foregaaende Øvelse

udviklede Tapperhed, idet han siger, at han selv kjendte

og vidste meget ved. lang Øvelse i Seilads og Vaaben. Ikke

alene med sin Arm frembod han sig til Fædrenelandets

Dersom denne Nicolo, Sornandcn , havde været forskjellig fra

ttic. Zeno di S. Canzian, vilde disse Forfattere dog rimeligviis have

givet det tilkjende.
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Frelse, men ogsaa med en stor Deel af sine Rigdomme,

som lian besad i saa stor Overflodighed
,

at han fik Til-

navnet den Rige. Jeg læser virkelig i et Udtog af den

store eller trevisanske Kronike et Manuscript, som Dogen

Foscarini fordum besad: Nicolo Zeno qu. Dragon 1 con Zu-

stignan Orsatto, Zorzi Fantin, Zane Moro, Zorzi Giacomo

fu uno de’ piu ricchi per gfimprestidi per la guerra di

Chiozza2
,

o: Nicolo Zeno, den afdode Dragones Son, var til-

ligemed Giustiniano Orsatto
,
Georgio Fantin

,
Giane Moro

og Georgio Giacomo een af de Rigeste, som skadede Laan

tilveie til den chioggianske Krig, og dette var 1381. Der-

for er det man med fuldkommen Sikkerhed kan afgjore,

at Tiden
,

da han begav sig fra Venedig paa sin hoist

mærkværdige Reise mod Norden var efter 13S8 og maa-

skee 1390, som ogsaa fulger af Familien Zenos Stamtavle,

indfort i de forhen nævnte Disceridenze Patrizie. Idet der

her tales om Antonio Zeno, angives, som andensteds sees,

Tidspunktet for de omtalte to Rrbdres Opdagelser at være

1390 3
,

og dette svarer til Nicolos forste Reise og hans

Opdagelser, hvorom han, og siden Antonio, have skrevet.

Da vi saaledes for fdrste Gang have med Noiagtighed

undersbgt Tiden til Nicolos Afreise, bliver det let at udlede

hans Dbdsaar, eftersom den yngre Nicolo fortæller os, at,

ifolge denne Reisendes Beretninger og smigrende Indby-

delser, hans Broder drog over til ham og levede med ham

i Frislanda i 4 Aar, efter hvilke Nicolo dodc. Naar vi

forudsætte, hvad der er ganske rimeligt, at Antonio ikke

har opsat at begive sig derhen, efter de af Broderen er-

J

) Af dette Udtryk, synes mig, fdiger uimodsigelig, at det netop

var vor Nieolo som var riig, hvilket Zahrtmann ikke vil antage.

2
) o: Chioggia.

3
) Vi kunne dette uagtet gjerne antage at Nicolos Afreise fra Ve-

nedig har fundet Sted 1389, maaskee endog i Begyndelsen af Aarct,

hvorved der kan blive en Tid af over 3 eller henimod 4 Aar fra

hans Afreise til Antonios Ankomst til Fterdernc.
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holdte Underretninger, siden lian kappedes med ham og-

saa i Lysten til at reise, som den unge Nicolo har skre-

vet, saa kan man fastsætte, at han er reist Aaret efter, d.

e. i Aaret 1391, eller i det seneste 1392, da vi ansætte en

Tid af eet eller to

1

Aar til at erholde Underretningen fra

saa bortfjernede Egne, omendskjtindt der ikke var nogen

vanskelig Handelsforbindelse formedelst de mellemliggende

Punkter i Flandern og England
,
som bestigtes af Venetia-

nerne. Folgclig maa Nicolos Dod, med hvem Antonio le-

vede i Frislanda i 4 Aar, være indtruflen omtrent 1395.

I det mindste vide vi med Vished, at Nicolo var dod 1398,

thi hvor hans Sons Tommasos Giftermaal med en Datter

af Ser Omobono di Bugni fra Cremona, som fandt Sted i

dette Aar, er indfort i Slægtregisterne og andre Papirer,

skrives Tommaso quondam Nicolo, o: Tommaso en Son af

den afdode Nicolo.

Disse Epocher faae nyt Lys af Undersogelsen om dem,

som vedkomme den anden Broder Antonio. Denne giftede

sig 1384 og havde 3 Sonner. Derfor kan man ikke fast-

sætte hans Afreise fra Familien til nogen anden Tid end

den ovenfor anforte, nemlig omtrent 1391 eller 1392. Des-

uden hvor hans Sons
,
Dragones Ægteskab med Anna Mo-

rosini i Aaret 1406 omtales, siges der Dragon Zeno quon-

dam ser Antonio quondam Ser Piero detto Dragon o: Dra-

gon-Zeno, Stin af den afdode Ser Antonio, som var en

Stin af den aftide Ser Piero kaldet Dragone. Folgelig var

Antonio ikke i Live 1406, og da han var i Frislanda i

14 Aar, 4 med Nicolo og 10 alene, er det nodvendigt at

sætte hans Tilbagekomst omtrent til 1405 3
. Saaledes stemme

alle Tidspunkter paa en mærkværdig Maade sammen; der-

fra 1405, saa har hans Ophold der varet hele 14 Aar;

or han kommen der 1392 og reist tilbage 1405, kan Op-

*) Efter nys anforte Note kunne vi sætte cn Tid af 3 Aar eller

n °gct derover.
2
) Er lian kommen til Frislanda 1391 og afreist.
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holdet endnu udgjore næsten li Aar, men det er ogsaa

mueligt, at han forst er kommen hjem 1100, da hans

Hjemkomst og Dod og hans Sons Giftermaal kunne have

fundet Sted i Lobet af eet Aar.

E. OM ZENOERNES KORT.

Dette Kort indeholder GrOnland, Dele af Estotilanda

og Drogio, Island, Grislanda, Frislanda, Neome, Podalida,

Hetland, Dele af Skotland og Syderoerne, Norge, en Deel

af Sverrig, og næsten hele Danmark.

Originalen til dette Kort havde Nicolo Zeno den yngre

fundet mellem sit Huses gamle Papirer. Om Forfatteren

dertil veed man intet med Vished. Paa den Copie, der er

meddeelt af Nic. Zeno tilligemed hans Bog, staaer denne

Overskrift: Carta da navegar de Nicolo et Antonio Zeni

furono in Tramantana lano : MCCCLXXN. Da denne Paa-

skrift ikke findes paa den Copie, som meddeles i Ruscellis

Ptolemæus, har den formodentlig ikke staaet paa Origina-

len
,
men er tilfoiet af Nic. Zeno den yngre. Den viser,

at han holdt Kortet for at være forfattet af bemeldte Nic.

og Ant. Zeno; det samme siger ogsaa Ruscelli i den til

Kortet horende Text. Ogsaa den Slutning, som den yngre

Zeno gjor, at Zichmni 1 maa have besogt begge Sider af

Gronland, siden han finder dem udforlig aftegnede paa Kor-

tet, viser, at han antager, at det hidrorer fra hine Rei-

sende-.
»

. . _ _ .

Ved en Uagtsomhcdsfeil har jeg i min Afhandling om det æld-

ste liekjendle Kort over Gronland sat Antonio Zeno istedenfor

Zichmni.

Walckenaer har uden at anfore nogen Grund paastaact, atKor-

tet var af Nic. Zeno den yngre og udarheidet efter Rejsebeskrivel-

sen. Herimod strider desuden de ovenanførte Spor af at Kortet har

været benyttet afBiancoog Fra Mauro. Scc Nord. Tidsskrift for Old-

kyndighed o. p. 19-1-95.
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Er dette nu end ikke andet end en Formodning, saa

er den dog rimelig. Kortet kan ikke være udarbeidet blot

efter Reisebeskrivelsen
,

fordi det indeholder mange Punk-

ter, som slet ikke omtales i denne. Man kjender hel-

ler ikke noget Kort eller nogen Beskrivelse, hvoraf en Ve-

netianer efter Nic. * og Ant. Zenos Dod kunde have taget
%

det. Det bliver altsaa sandsynligt, at Kortet er tegnet af

disse tvende Brodre selv eller under deres Opsigt. Til den

Formodning, at dette Originalkort er af to Forfattere, har

man nogen Anledning i de Forskelligheder
,
som vise sig

mellem Kortets forskjellige Dele. 1 Gronland og Estoti-

landa, om hvilke Antonio har givet Underretning, ere der

anbragte Bjerge og Floder, — Floder, i Almindelighed, hvor

der i Gronland ere smalle Fjorde, og Navnene, skjondt de

ogsaa bære Præg af nordisk Oprindelse, ere korte, sæd-

vanlig kun af een eller to Stavelser, med et tilfdiet latinsk

eller italiensk Appellativ i Forkortning. Man kunde da an-

tage, at Tegneren ikke har villet meddele den sidste Deel

af Sammensætningerne i Originalsproget, hvor den kunde

oversættes, f. Ex. naar han siger, Sådi (Sådi, Sandi) pro-

montor: istedenfor Sandnes. Disse Dele af Kortet kunde

man maaskee antage at Antonio havde udarbeidet. 1 de

Lande, som Nicolo har besogt, som Frislanda, Hetland og

Island, ere ingen Bjerge, og næsten ingen Floder tegnede.

Navnene ere længere
,

thi den sidste Deel af Sammensæt-

ningen er sædvanlig ikke oversat, men meddeelt i Origi-

nalsproget, f. Ex. Andafort o: Andefjord. Dog gives der

Undtagelser, som Honos f. paa Island, og nogle Fjorde og

Forbjerge, hvorved Ordet Fjord er oversat ved colfo og

Forbjerg ved capo (forkortet til C). Man kunde formode,

at Nicolo havde tegnet disse Lande.

Men, som jeg alt i Indledningen har anmærket, den

yngre Zeno har ikke meddeelt Kortet i uforandret Skik-

kelse. Foruden de Dele, som ligge osten for Hetland samt

Bispesæderne paa Island, kan han mueligcn endnu have
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tilfoiet enkelte Punkter efter andre Korter 1 eller specielle

Meddelelser, og deriblandt kunde da og Votrabor være, der-

som man endelig vil liave
,

at det skal udledes af Vestra-

bord.

1 sin Bearbejdelse har den yngre Nic. Zeno udgivet

et Træsnit tilligemed Reisebeskrivelsen
;

men desuden har

han meddeelt en anden Aftegning til Girolamo Ruscelli,

som har leveret den i Kobberstik, 6J- Tomme hoi, 9J
Tomme bred, i sin italienske Udgave af Ptolemæus; den

forste har jeg ikke seet, men den Gopie i Kobberstik, der

findes i Zurlas Dissertazione, li Tommer hoi, 13 Tommer
bred, har jeg antaget for tro. Disse tvende Udgaver stem-

me ikke fuldkommen overeens, og skjOndt den store synes

at være correctere end den lille, har jeg dog ikke vovet at

give den ubetinget Fortrinnet, og hvor jeg bemærker no-

gen Afvigelse, skal jeg tilkjendegive den.

Paa begge Copier findes Meridianer og Paralleler, som

*) Jeg finder ingen tydelige Tegn til at det Kort paa Kjobenhavns

Universitetsbibliothck
,
som Zahrtmann tildecis antager for Kilden til

det zeniske Kort, skulde være ældre end dette. For denne Forudsæt-

ning onftircr Zahrtmann tvende Grunde, nemlig: 1) at Zeno bar

Fleste, hvor det andet Kort har Hcstlcfl, og Olensis, hvor dette har

Ilollcsis; her skulde Zeno soin Italiener have bortkastet det ham stb-

dendc II. Men HesJ^le bliver ved Bortkastclsen af II jo ikke til Ele-

sfe, men til Estie. Rimeligere’ er det at Ilestlc er kommet af Ele-

st’e eller rettere EJestr
c, idet man af det utydelige EJ har gjort et

II og af det ovenfor satte r cl l. Ligeledes bliver jo Ilollcsis ved

Bortkastclsen af H ikke til Olcnsis, men til Ollesis. 2) at det var

utænkeligt, at man havde foretrukket Bordones Contour til at sætte

Zenos Navne ved. Men hos en saa unbiagtig og ukyndig Kortteg-

ner, som Forfatteren til det anførte Kort er, kan jeg ikke finde det

urimeligt. Han anfører undertiden eet Land paa to Steder, f. Ey.

Anholt, Lolland, Falster; han lader den Elv, som lbbcr forbi Up-
sala, falde ud i en So, der staaer i Forbindelse med Christiania

Fjord, han henlægger Trondhjem paa Sydkysten af Norge, Osel

sonden for Gulland, Island vesten for Grbnland o. s. II.
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ere tilfoiede af Nic. Zeno, paa den lille een Meridian ved

hver 5te Grad, paa den store dobbelt saa mange, men paa

begge een Parallel ved hver Grad. Bisse Linier ere an-

bragte saaledes, at den forste Meridian gaaer igjennem

Talas og Brons (Dele af Island); den 55° vestlig Læng-

de falder i den vestligste Beel af Grønland
,

og den 40°

6. L. i Sjælland
;
den 60de Grad nordlig Brede falder i det

• •

nordlige Skotland, samt imellem Oerne Romo og Sylt, den

65de Grad n. B. falder i Midten af Hetland og i det sydlige

Norge, den 70de Grad lidt nordligere end Holum og Trond-

lijem, og den 75de Grad i den nordlige Beel af Gronland.
%

Bog er det kun paa den lille Copie, at baade Længde og

Bredegrader ere betegnede med Tal
,

paa den store finder

det kun Sted ved Bredegraderne.

Jeg skal nu særskilt gjennemgaae alle de Lande, som

findes paa Kortet.

Gronland er oventil afskaaret ved Kortets Kant. Ben

vestlige Kyst lober i Sydsydvest og Nordnordost; den ost-

lige løber forst i Sydvest og Nordost, derefter i Vest og
• •

Ost. Paa Zurlas Gopie er denne Kyst ved en anden Kyst

forbunden med Norge, hvorimod den paa Ruscellis tilsidst

høier sig mod Nord, til den moder Kortets nordlige Kant.

En Rad af Prikker betegner dog Retningen, hvori Kysten,

som efter den anden Copie skulde forhinde Gronland og

Norge, antoges at gaae.

Med Undtagelse af den nordostlige Beel er Gronland

temmelig rigtig aflagt. Navnet Engronelant, som staaer

paa den sydvestlige Beel af Landet, og Giiolandia, som

sees paa den nordostlige
,

ere hegge
,
som Estrup rigtig

bemærker 1

,
Benævnelser paa eet og samme Land, og ud-

ledes af det nordiske Gronland. Paa Ruscellis Copie staaer

endnu længere ostlig Groneland, som er en tredie Form

samme Benævnelse. Af Navnene paa Grønlands Kyster

(39)

*) Seaud. LittcraturseUlc. Skr. 20 B. p. 261.

Drojilands historiske Mindesmærker. 3 Bind.
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ere der kun faa, som svare til bekjendtc Benævnelser paa

gronlandske Steder, men dog temmelig mange, som lade

sig udlede af det nordiske Sprog. Dette kan vel med mest

Sandsynlighed forklares deraf, at Zichmni og hans Folge

have givet dem disse Navne

1

.

Neum promojitor: kan være det islandske d nefum ,

en ikke upassende Benævnelse for et Forbjerg.

Nha promontor veed jeg ikke at forklare.

4Sadi prom . I Originalen kan have staaet Slidt, som

læses Sandt, Saaledes kan Navnet være Sandnes
,
som er

Navnet paa en Kirke hos Bjorn Jonsen. Dennes Beliggen-

hed antager Rafn (Antiquitates Americanæ pag. 441) at

have været ved Issortok
, og saaledes maa Punktet være

lagt for langt nordlig; men en saa ringe Feiltagelse kan

man neppe tage i Betragtning.

Diner finmen 2 kan være Benævnelsen DyraJjdrår,

som hos BjOrn Jonsen bruges om et Sted i Osterbygden;

men Beliggenheden svarer ikke dertil.

Peder (hos Ruscelli Feder') f. kunde betegne Petrs-

fforår eller Petrsv/Ic, Det sidste Navn forekommer i Ke-
•*

tilsfjord i Osterbygden
,

og altsaa for langt borte for at

kunne passe til dette Sted.

Hit prom, kan jeg ikke forklare.

EJest r
e (hos Ruscelli Fiste

,
en Læsemaade, der dog

formodentlig nedstammer fra den fdrste) antager jeg at være

urigtig afskrevet istedenfor P, Festre o: Pagus Festre
,

hvorved man har villet udtrykke Jiin vestri bygå
,

hvilken

Benævnelse — som jeg har udviklet i Afhandlingen om

det ældste Kort over Gronland — i indskrænket Betydning

har betegnet Baals Revier*.

liauor (hos Ruscelli rimeligere Diauer) prom . h(3rer

til do uforklarlige Benævnelser.

1

) Estrup I ScanJ. Liltcratursclsk. Skr. 20 Bind p. 261.

2
) En Blanding af cn lalin.sk og cn italiensk Form.

3) Nord. Tidsskr. f. Oldkynd. 3 Bind p. 202-203.
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Han f. kan betegne Anavilc, som er Navn paa en

Kirke — formodentlig ogsaa paa en Yiig — i Rångaljørb,

rimeligviis den nuværende Fiskefjord.

Hoen pmontor. kan betegne Hornanes , som kunde

være en passende Benævnelse for Forbjerget Desolation 1
,

formedelst de derværende steile Klippespidser. •

Nice f. kan maaskee være urigtig læst for Irice /.,

og da kan det være Eriksfjord

,

som man antager for at

være Tunnudliarbik.

Af pmontor . kan ikke med nogen stor Sandsynlighed

forklares. -Hvarf,
som efter Graahs Mening er Sermesok,

kan ret godt passe i Henseende til Beliggenheden, men
Navnet afviger temmelig meget.

Auor (bos Ruscelli Aner') f. kunde være Aurriåa-

fjordr , eller efter den norske Form Ourefjord (Ortefjord),

en passende Benævnelse for adskillige af Grønlands Fjorde,

hvori der ere mange LaxØrter. Efter Beliggenheden passer

det til Fjorden Igaliko, hvor et Sted af Grønlænderne kal-

des Ekalluit (o: Laxørter). Igaliko skulde efter Eggers’s

Mening være Einarsfjorden.

Trin prom . (saaledes hos Ruscelli og i Texten; paa

Zurlas Copie staaer Tiin
,
som uden Tvivl er urigtigt) er

en Benævnelse, som er givet Stedet af Zichmni og hans

Selskab. Det kan udledes af det islandske trjni eller af

vort Tryne
,
og saaledes være en passende Benævnelse for

et Forbjerg. Det er og mueligt, at Færingerne her have

J

)
Dette Borbjerg antager jeg at ligge indenfor Ostcrbygdens Grænd-

ser, hvilken jeg efter dc Grunde, som ere anfdrtc i Nordisk Tidssk.

f. Oldk. 3 Bind p. 202, mener at have strakt sig omtrent til Nark-

salik eller — maaskee nbingtigere — til Tiksaliknæssct. Dog er det

en Feiltagclse, naar jeg har sagt, at Thorhallcscn skulde have beret-

tet at Ruinerne begynde 3 Mile sonden for Frederikshaab
;

den cr

foranlediget ved en Trykfcil i Jonges Geographie, hvor der staaer 3

istedenfor 30.

(39*)
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opnævnt et Sted i Skaaleviig Sogn, som hedder Troin. Ef-

ter hvad jeg forlien har sagt i Anmærkningerne, maa det

uden Tvivl være eet af de to Forbjerge, som ligge ved

Mundingen af Agluitsok.

Paa Ostkysten bemærkes forst Navnet lian f. (som

mangler hos Ruscelli), hvilket maaskee her skal betegne

det islandske Andafjorår. Navnet staaer imellem to Flo-

der, uden at man kan vide, til hvilken af dem det horer.

Efter Beliggenheden svare disse Floder til Fjordene Auar-

ket og Aneretok. Især til den forste kunde Navnet Anda-

fiorår være passende, fordi der i denne findes en stor

Mængde Søfugle.

Derefter følger Munder pmontor . som efter Beliggen-

heden nogenlunde svarer til Cap Bille. Navnet seer i

sin Form nordisk ud; men vi vide dog ikke, at et lignen-

de har været tillagt noget grønlandsk Forbjerg. Det samme

gjelder om Lande /., som efter Beliggenheden svarer til

Heinesens Fjord. Derpaa folger Ghi (hos Ruscelli giti)

prom ., som kan være Asiouit, men hvis Navn neppe lader

sig forklare. Derefter folger Hian promontor
y
som maa-

skee kunde være Kotcsermio. Navnet kan udledes afjdrn

o: Jern, og være foranlediget af Forbjergets guulbrune Far-

ve, hvoraf man maaskee har sluttet, at det indeholdt Jern.

Navnet Naf f. kunde maaskee sammenlignes med det is-

landske najli (Navle). Om Chupin eller Chupin, (hos Ru-

scelli Clian) veed jeg ikke at fremsætte nogen rimelig For-

modning. Boier f. kunde maaskee udledes af Berefjord

eller efter en anden Læsemaade Berrefjord
,

hvortil den

tilsvarende islandske Form vel maa være enten Berufjordr

eller Bjargajjordr. Denne Berefjord var efter Ivar Bard-

sen ikke bebygget og laae langt ostligere end Skagefjord.

Skuidé Graahs Mening, at Berefjord er at søge i Nærhe-
den af Prinds Christians Sund, eller Eggers’s > at det er

Itiblirksoak, være rigtig, passer Beliggenheden ikke til

Boier f. Imidlertid er det ligesaa rimeligt at søge den
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paa Ostkysten, da den laae udenfor den beboede Deel af

Gronland
;

dog maa jeg tilstaae, at det, efter hvad Ivar

Bardsen beretter, maae være rimeligt at stige den me-

get sydligere end der, hvor Navnet Boier f. staaer, f. Ex.

mellem den 60de og 62de Grad. Osten for Boier f. er

Forbjerget Ther promont ., om hvilket jeg ikke veed at

give nogen tilfredsstillende Forklaring.

Længere ostlig sees paa Kortet en liden Flod, tæt derved en

Vulcan og ved denne en Bygning med Taarn, hvorved staaer

NavnetS. Tomas Zenobivm (o: cænobium; hos Ruscelli staaer

S. Thomas Zcnobius). Dette Kloster maa altsaa have ligget
• •

langt nordlig paa Gronlands Ostkyst; ligesom den paa Kor-

tet angivne Beliggenhed gjor det usandsynligt
,

saaledes

gjore de Efterforskninger, som Graah har anstillet, det næ-

sten umueligt, at det kan have ligget sydligere end den

65° n. Br. Der kunde da ikkun være Sporgsmaal, om det

har ligget paa den af Scoresby besogte Kyst mellem 75°

og 69°
,

eller paa den endnu ubekjendte Kyst mellem 69°

og 65°. Da Scoresby ikke melder om nogen Omstændig-

hed, hverken Ruiner, Vulcaner eller varme Kilder, der

kunde lade formode, at han har været ved Thomasklosterets

Sted. bliver det sidste rimeligere. Her findes efter Morclis
ø

Beretning, i Borgervennen 1831 Nr. 6, adskillige oldeuro-

pæiske Ruiner ved lgloluarsoit mellem 65° og 66°, om

hvis Oprindelse intet vides. Disse kunne da med Rimelig-

hed antages at være af Thomasklosteret.

Istedenfor Estotilanda ,
findes paa Kortet Estotiland,

som formodenlig er den oprindelige Form. Der findes to

Tegn paa Stæder, uden vedføjede Navne. Den, som teg-

nede Kortet, har vel ikke kjendt Landet, uden af Fiskerens

i Beretningen anførte Angivelser. Han har da vel ikkun

villet tilkjendegive, at der i dette Land ere Stæder, uden

at gjore Fordring paa at have betegnet disses virkelige

Beliggenhed.

Ved Drogio er intet andet at mærke, end at Navnet er
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udtrykt Drogeo, som i Henseende til Udtalen kun giver en

ubetydelig Forskjel.

Om Beliggenheden af Icoria bar Ant. Zeno vel ikke

været enig mod sig selv. Enten saa Hypothesen, at det

er en Deel af Irland er rigtig eller ikke, er det indlysende,

at det er lagt for nær ved Grønland 1
.

Island , der er benævnt ligesom i Texten Islandet
,
er

fremstillet som en stor O tilligemed syv mindre ved den

nordostlige Ende. Ved disse mindre Oer findes ikke an-

ført den fælles Benævnelse, le Islande, som forekommer i

Texten.

De her anbragte Navne kunne temmelig vel henfores

til bekjendte Steder. Kun Navnene paa Bispesæderne have

latinsk Form; de tivrige ere, som det vil vise sig, umid-

delbart at udlede af de nordiske.

Længst imod Nord sees Tegnet for en By med Nav-

net Noder 2
, Eggers forklarer det ved Moferuvalla klaustr,

hvilket har nogen Rimelighed.

Hauis (hos Ruscelli lianos
,

ogsaa ved et Bytegn,

maa være Hofsos'), Olenfis

,

ligeledes ved et Bytegn, er,

uagtet den urigtige Beliggenhed, upaatvivlelig Bispesædet

Ildlar. Dette er eet af de Steder, som maaskee ere til—

føiede af Nic. Zeno junior.

Cenefol maaskee oprindelig Conefel,
er efter Eggers’s

Mening, hvorimod jeg intet veed at indvende, Spdhonufell,

Honosf , véd Tegnet paa en Flod, er efter Eggers

llitnaos
,

o: Mundingen af Hunavatnså. Det Navn, som
egentlig tilkom Udføbet, maa altsaa her være tillagt Aaen.

Votrabor er af Eggers urigtig læst Vohabor og forklaret ved

Vestrhdpsholar. Zahrtmann mener derimod, at det er det

af Olaus Magnus anførte Vestrahord
,
som ogsaa findes paa

*) See foran pag. 536, 539-540.

*) Man ]can antage, at det er urigtig afskrevet for Moder. Da
Initialbogstavernc i det l4de og 15de Aarhundredc skrives meget for-

skj ellig, kunde en Forvexllng af disse Især let finde Sted.
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Ortelius’s Korter Tab. 71 og G, netop livor Zenos Vetrabor

staaer. Ifølge dette maatte da min i Indlcdninden frems-atte

Hypothese, at Vesti abor

d

l var enten Havnefjord eller Hofn

i Borgefjord, være urigtig, og det maatte være et Sted

imellem Hunaos og Arnarfjord
,

f. Ex. Ilofn ved Cap de

Nord. Imidlertid vover jeg dog til Læsernes Dom at hen-

stille følgende Betragtninger. Paa Ortelius’s Korter findes

Ostrabord anlagt paa den Kant af Landet, hvor Thorlaks-

havn ligger. Hypothesen, at det er denne, som man har

kaldet Ostrabord, maa da synes rimelig. Men da er det

ikke antageligt, at Vestrabord skal soges saa langt i Nord

og i en saa lang Afstand fra hin, at det blev vanskeligt at

bemærke, om den laae ostligere eller vestligere. Skulde

man da ikke kunne bifalde den Mening, at Vestrabord vir-

kelig har været enten Havnefjord eller Ilofn i Borgefjord,

men at Ortelius, som ikke noie kjendte dets Beliggenhed,

har henlagt det der, hvor han paa Zenos Kort fandt det

lignende Navn Votrabor? Ogsaa er det rimeligere, at Hav-

nefjord eller Hofn i Borgefjord var Udgangspunkt for Ilei-

serne til Grønland, hvilket Vestrabord efter Olaus Magnus

skulde være, end at et Sted i Isefjordssyssel var det. Min

i Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed yttrede Mening, at

Votrabor ikke er Vestrabord, men Vatnsfjør&r i Isefjords

Syssel, kan derfor maaskee endnu være antagelig. Jouel

(hos Ruscelli maaskee rigtigere Jouel) er sikkert Ordet

jokull . Ifolge Beliggenheden mellem Vatnsfjord og Arnar-

fjørd, er det rimeligt, at Glåmajøkull er meent.

Tuhos (hos Ruscelli Tulios ) veed Eggers ikke at

forklare. I Mangel af noget bedre vilde jeg gjætte paa

Tjaldanes ved Arnarfjørd. Naar man ikke saa nøie tog

Hensyn paa Beliggenheden, kunde man holde det for at

være det navnkundige Thorsnes . Anaford er efter Eggers s

velgrundede Mening Arnarfjordr.

i) Bord eller bort er det latinske portos, og Vestrabord betegner

saaledes den vestre Ilavn ligesom Ostrabord den bstre Havn.
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Hole forbindes af Eggers med Ockos og forklares ved

Reykjarvfk. Jeg mener at Rok alene betegner Reykjarvik,

eller maaskee, da der ikke er noget Rytegn, Heykjanes
,

som i nogle Afskrifter af Ivar Bardsens Chorographier kal-

des Rochenes. Ochos synes da at betegne Oxard
,

det

mærkelige Sted, ved hvilket Altinget holdtes.

Flogascer er af Eggers rimelig forklaret ved Geir-

fuglasker
,

eller, som det hos Olafsen I p. 226 hedder,

Fugleskjær .

Scalodin
,
ved et Bytegn inde i Landet, er upaatvivle-

lig Skatholt. Stedet hdrer formodentlig til dem
,
som den

yngre Nic. Zeno har tilfoiet.

Slelocth
,
ved et Bytegn

,
forklares af Eggers ved Sel-

vogr. Det synes- dog snarere at kunne være kommet af

Steinsholt
,
som er et Sted i Rångarvalla Syssel, og det

kan da oprindeligviis være skrevet Stesolth. Dog er det

ikke utænkeligt, at Kortets Forfatter har meent Skalholt,

og at Nic. Zeno, som ei forstod dette, har tilfoiet Scalodin

paa et andet Sted. Valen
,
ved et Bytegn, er efter Eggers

Rångarvellir; men da der findes liere lignende Navne i

samme Egn, kan det endnu være noget tvivlsomt, hvilket

Sted der er meent. Aisel (hos Ruscclli AisoV) ,
maaskee

oprindelig Aifol, forklares af Eggers heldig ved EyjafjolL

ved et Bytegn, skal efter Eggers forbindes med
det ovenfor staaende Mane; istedenfor dos skulde læses

dos , og det Hele skulde betegne Munkapverd ldaustr i

Ofjordssyssel. Endskjondt i Ruscellis Copie Mane har et

Punctum ved sig, og dos er skrevet med et stort 7J, hol-

der jeg dog Eggers’s Mening for den rimeligste, der nu

kan fremsættes.

De syv Oer, som i Texten benævnes le Islande
,
ere

betegnede hver med sit Navn, hvilke Navne med faa For-

andringer ogsaa forekomme i Texten. Om disse see An-
mærkningerne pag. 586-87.
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Grislanda 1 skulde efter min Mening være Gorso un-

der Norge, men af Kortets Forfatter være henlagt her,

mellem Hetland og Island, fordi man var kommen dertil

fra Hetland og derfra foer til Island.

Frisland
,

i Testen Frislanda

,

er Færoerne, hvilke

ere tegnede som et sammenhængende Land
,

endskjOndt

nogle enkelte Oer ere betegnede som saadanne.

Dvilo , en eenlig O, norden for Frisland, blev af Buache

antagen for NorderO
;
Navnet sammenlignede han med Thule.

Efter Eggers er det Fugto, den nordostligste af Færoerne.

Næsten ligesaa rimeligt er det at antage det for Mule paa

Bordo.

Forali,
hvilket Navn staaer mellem Dvilo og Hoved-

landet, betegner efter Eggers’s rimelige Mening Harald-

sund ved Kuno. Alanco ,
ved et Bytegn, er efter Eggers

Blankskaale paa Kalso.

Dolfor er efter Eggers’s Mening, for hvilken jeg ikke

veed at sætte noget bedre, Kalso. Aqua er efter Eggers

å Gjogv paa Ostero
;
men det maa vel forblive noget

tvivlsomt, især da man sædvanlig ikke siger cl Gjogv
,
men

vi Gjogv .

De tre sidste Navne mangle paa Buscellis Kort.

Andeford, ved et Bytegn, forklarer Eggcrs med Fdie

ved Andefjord.

G. (Capo) Vidil, ved en lille O, forklares af Eggers

ved Kjedlingen, en Klippe ved Ostero. Det kan ligesaa snart

være Boigdelaget Eide , da man formodentlig har sagt vi

(ved) Aji. Dette Navn mangler paa Ruscellis Copie.

Spagia forklares af Eggers ved Saxen; men rimeli-

gere af Buache ved Stakken, en hoi Klippe nær ved

Stromos Nordende.

Cabaria (hos Ruscelli Cabaruj ,
ved et Bymærke, skulde

efter Eggers være Forbjerget Bearin og Ca skulde staae

*) Paa Kortet staaer Grislada
,

hvor Stregen over « synes at

være glemt.
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istedenfor Capo
;
men Forklaringen forekommer mig meget

tvivlsom, blandt andet for Beliggenhedens Skyld. Maaskee

det kunde læses Sava/ta og være Gaarden Svartaa i

TjOrneviig Sogn.

C: bouet har vel oprindelig været skrevet C. hoaet
,

og der er vel ingen Tvivl om at det er det danske Ord

Hoved
,
men om man derved har forstaaet et Forbjerg paa

Myggenæs (som Eggers mener) eller et andet Sted, kan

vel vanskelig afgjores.

Colfo Nordero (har Ruscelli Colfo Norda) maa paa

Dansk hedde enten Norderofjord eller Nordre Fjord. Det er

mig ikke bekjendt, at nogen Fjord ved Færo har baaret eet

af disse Navne
;
men man kunde tænke paa den Fjord eller

det Sund, som lober mellem Ostero og Norderoerne eller

og paa Vestmanhavns Fjord. Eggers har paa sin Copie

Golfo Bracio
,
og forklarer det ved Bugten mellem Vaago,

Strdmd og Sando.

Bondendea ,
ved et Bytegn, (i Texten Bondendon),

skulde efter Eggers være Benævnelsen Bø handan ti,

som menes at have været brugt om et Sted ved Kirkebo;

men jeg troer snarere, at man har villet betegne det tem-

melig betydelige Sted Fanding paa OsterO, som har en

Havn. Stedet er da lagt paa en urigtig Plads.

Forti o: (Havne) skulde efter Eggers være Thorshavn

,

som dog ligger paa den modsatte Side af Landet. Rime-

ligere er det Vestmanhavn
,
som er den bedste Havn paa

Færderne 1
,

og som derfor nok kunde kaldes Havnen i

Særdeleshed. Da den har flere Vige, kunde man nok falde

paa at benævne den som flere Havne. Banar
,
som efter

Eggers skulde være Skopunnarviig
,
er vel snarere Bearin

,

hvortil det efter Beliggenheden svarer, og hvormed Navnet

bedre stemmer overeens. C: Beria er efter Eggers Troil-

hoved
, hvortil Beliggenheden passer; men Navnet ikke;

J
) Lamlts Beskrivelse over Færoerne p. 105. Somincrfcldts Geo-

grapliic 6 Opl. p* 54.
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Treair hedder en Plads i Boigden Sands, hvis Navn nogen-

lunde ligner.

Saiiestol ved et Bytegn, er Bbigden Sands paa Sandt),

usom Laugmanden eller Præsten mueligen har kaldet Sands -

Stol, nemlig Laug- eller Præste-Stol.” (Eggers).

Sudero colfo er upaatvivlelig Suderofjord.

Ilofe og Ledevo , der ere betegnede, som særskilte
••

Oer, ere, efter det jeg forhen har anført i Anmærkninger-

ne, rimeligviis Myggenæs og Sorvaag.

Vena skulde efter Eggers være Fåmian (Famjin).

Mig forekommer det rimeligere, at det er Beinisvere ,
at

hvilket Navn enten den første eller den sidste Halvdeel er

beholdt.

C. cunala kan, som Eggers antager, idet han foran-

drer Læsemaaden til C. ainala , være Oælinfjeldet i Boig-

den Famojen. Uden at forandre Læsemaaden kan man

forklare det ved Qvonnafjeld.

Ocibar
,
ved et Bytegn

,
forklarer Eggers ganske rime-

ligt ved cl Gjogvard (som man vel og siger istedenfor

vi Gjogvard
,

der staaer hos Landt) et Sted i Vaag Sogn

paa Sudero.

Navnet Porlanda staaer ved nogle Oer sonden for

Frisland. Efter hvad der er sagt i Anmærkningerne pag.

5S0-81 kan man holde det for Porkeri.

Monaco ved den sydligste O, betegner efter de Heste

Fortolkeres hoistrimelige Mening Sumbo-Mimlc.

Jinefes o: å Nesi

;

er neppe Boigden Næs
,
som skal

være anlagt efter Reformationen
,
men snarere en Plads,

kaldet d Nesi i Qvalbo Sogn.

Sorand (ligeledes hos Ruscelli, men i Texten Sorani')

er uden Tvivl Suderoens Navn. Ved dette staaer et By-

tegn, hvorved man da uden Tvivl har villet betegne een af

Oens vigtigste Boigder, f. Ex. Qvalbo eller Frodbo.

Spij ige
,

som af Eggers forklares ved Porkeri Næs,

kan henføres enten til en Odde eller til een af de nærlig-
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gentle Oer. Beliggenheden af Næsset svarer til Mjovanæs

og af Oerne til lille Dimon . Navnet kunde derimod sna-

rest sammenlignes med Sur å vuig ,
en Viig paa Syden-

den af Naalso.

Strerne, ved en særskilt O, betegner efter Eggcrs

Store Dimon
,

hvormed Navnet rigtig nok har nogen Lig-

hed. Imidlertid er dette Navn, som Zahrtmann har erin-

dret, endnu mere liigt med Stromo

,

og saa liigt, at man

maa holde det for det samme. Det maa være ved en

Misforstaaelse, at Zenoerne have tillagt en liden afsides

liggende O (Naalso) det Navn, som tilkom den storste 0.

Dog kan det ogsaa være, at det blot er Copiisterne, som

have anbragt Navnet for langt nede, da det egentlig skulde

have staaet umiddelbart under Doflnis, hvor det nok kunde
••

betegne den midterste Deel af Frisland, altsaa Oen Stromo.

Godinec
,

ved et Bytegn, læses af Eggers: Gocluec,

rimeligere efter Skrifttegnene Goeluiec eller Goeliuec. Det

er uden Tvivl Slcaaleviig paa Sando.

Doffnis (hos Ruscelli mindre godt Doffais ,
hvilket Eg-

gers ogsaa har) , ved et Bytegn
,
er efter Eggers Bojgdela-

get Tofte paa Ostero. Maaskee det kunde læses i to Ord,

J)off nis, og saaledes betegne Tofte og den derved liggende

Præstegaard Næs. Det kunde og være Toftenæs i Laar-

viig Sogn ; men det ligger for langt nordlig.

Frisind eller Frisland
,
ved et Bytegn, er efter hvad

jeg forhen har anmærket, Thorshavn. Efter Eggers skulde

det være et ellers ikke bekjendt Sted, som skulde være

kaldt efter Friserne. Rouea kunde maaskee læses Houea

og betegne Hoiviig norden for Thorshavn. Eggers har

læst Rodea og deri fundet Bordbens Navn. Rifu

,

som

Eggers ikke veed at forklare, bliver vel Rideviig paa Os terb.

Pigtu (hos Ruscelli Piglu

,

som Buache ogsaa har

læst), ved en liden O, kunde betyde Fuglefjord paa Ostero.

Buache vil, at det skal være Fuglo
,
og dersom denne O
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ikke er betegnet ved Dutlo, kan hans Formodning nok bi-

faldes.

J biui (maaskee Isbini) ,
bos Ruscelli S biui, ved en

O, maa vel være Sviind.

Dersom man istedenfor Rane vilde med Eggers læse

Cane ellor Kane ,
kunde hans Forklaring, Qoannesund,

nok antages ;
i manglende Fald maatte det nok være, som

Buache mener, Arnejjord paa Bordo. Vadin
,
som Eggers

ikke omtaler, kan være Våji paa BordO.

Logostlos kunde efter Eggers læses Episcopos og be-

tegne Klippen Bishoppen ;
Buache vil gjore det til Goste;

men af dette Navn veed jeg intet Sted paa Færoerne.

Maaskee han da har meent Tofte paa Bordo. Jeg kan

ikke have nogen bestemt Mening om dette Navn ;
dog kan

det være enten Skaaletofte eller Skaalebotn ,
men det er

da meget forvansket.

Over Navnet Campa har Eggers ingen Forklaring: mest

ligner det Lamba ,
et Sted paa Ostero.

Neome er efter Eggers’s rimelige Formodning Foul-

Island, skjondt Anledningen til hint Navn er ubekjendt.

Podalida ,
maaskee Podalida o: Pondalinda er uden

Tvivl Navnet Pentland 1
, hvormed man betegner Sundet

mellem Orkenoerne og Skotland. Her betyder det rime-

ligviis OrkenOerne selv, hvormed det i Beliggenhed og

Form stemmer overeens. Eggers’s Forklaring, hvorefter

Podalida skulde være skrevet istedenfor Godahlida og be-

tegne Fairhill eller Fairisland ,
or meie tvungen.

Estland (i Texten Eslanda eller Estlandaj er upaa-

tvivlelig, Hetland eller Sketland.

Incafort veed jeg intet at sige om, hvis det ikke

skulde være ThingvalL Sonueral kunde maaskee være

Sandnes .

Incaford synes ikke at være andet end det nylig an-

førte Navn gjentaget.

*) Sec Zahrtmann i Nord. Tidsk. f. Oldk. 2 B. p. /.
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Onlefort , ved et Bytegn, er efter Eggers Olnafirth ,

en Viig i St. Magnus Bay.
#•

Olofort ,
ved en O, er maaskee kun en Gjentagelse

af det Foregaaende. Zalirtmann holder det for at være On-

zejhth .

Eledere kunde maaskee være Lerwick paa Main-

land. Zalirtmann, som har læst Cledere
,
forklarer det ved

Queendal.

Sumbercouit
,

(hos Ruscelli £*. Umbercouit ')
, ved et

Bytegn
,

er upaatvivlelig Sumburgh head.

»S. Magnus
, ved et Bytegn, er ft. Magnum-Bugten,

som dog ligger paa den modsatte Side af Landet, den

vestlige.

Scaluogiy ved en 0, er Scallway ,
Hovedstaden paa

Mainland, som ligeledes urigtig er lagt paa den dstlige

Side.

Bristund

y

ved en 0, er Brassa-Sound mellem Main-
• •

land og Oen Brassa (Bressay).
Itlant

,
ved en O, er rimeligviis Oen Fetlar.

Lonibies (hos Ruscelli bedre Lombies), ved en O, er

Forbjerget Lambanes paa Unst.

Plochy (som mangler hos Ruscelli) er vel Cloup eller

Gloupy en Viig paa Oen Yell.

De nordvest for Estland mellem dette og Grislanda

angivne Grunde, skulle formodentlig være dem, paa hvilke

Zichmnis Flaade skal være strandet efter Angrebet paa

Estland.

Scocia er naturligviis Skotland
;
Tev ved en O vesten

for Skotland, skal maaskee betegne Tirey ,
een af Hebri-

derne
;
Ara er upaatvivlelig Arran , og Lopapia Pabbay

mellem Lewis og Sky.

De paa den skandinaviske Halvo anbragte Navne Nor-

vegiay Svecia og Gocia behdve ingen Forklaring. Navnet

Dania gaaer ind paa samme Halvo, hvilket er et Tegn
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paa at dens sydlige Deel, da Kortet blev tegnet, regnedes

til Danmark.

Norden for Norge staaer paa Copien hos Zurla Mare

et tene incognile ; hos Ruscelli mangle disse Ord, og den

norske Kyst er forlænget imod Osten i en næsten lige Li-

nie, istedenfor at den i Virkeligheden danner en stor Bue,

og næsten Ved Kortets Rand staaer ved en O Guardas

insula

,

d. e. Vardohuus . Udenfor denne Deel af Kysten

sees
,

overeensstemmende med Virkeligheden
,

en Række

af Oer.

I den Deel af Norge, som er eensdan paa Zurlas og

Ruscellis Copier, staaer forst Trovis
,
som vel er en Afkort-

ning istedenfor Tronnæs eller Trondanes, som det kaldes

hos Olaus Magnus, et Sted paa Hinduen. Dette forekom-

mer mig rimeligere end Eggers’s Mening, hvorefter det

skulde være Tromsen . For det tivrige kunne vi nok holde

os til Eggers’s Forklaring.

Langares (hos Ruscelli Langa ) er Langenæs Sogn i

Vesteraalen.

Engal, ved et Rytegn, er IIelgeland.

Trondo, ogsaa ved et Bytegn, er Trondhjem.

Druten (Ruscelli har mindre rigtig Diuteri), ved et

Bytegn
,

er det sidste Ord af Vieid van Druten (Drun-

ten)
; altsaa betegner det Ti ondhjems Leed.

Sropel (hos Ruscelli bedre Stopel), ved et Bytegn, er

Stoppeloerne

.

Scare (hos Ruscelli Score) læses af Eggers Scorv og

forklares ved Skorp

6

i Bugten norden for Stat.

Biiie (hos Ruscelli Bruc), ligefor det forrige inde i

Landet ved en Fjord, er maaskee Breesund.

Stat
,

ved et Bytegn, er det bekjendte Forbjerg af

dette Navn.

Stefont (hos Ruscelli Stesoni) er enten Stavenæs eller

Steensund i Mundingen af Sognefjorden. (Det sidste er

upaatvivlelig det rigtigste).
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Pergen (hos Ruscelli bedre Bergen) ved et Rytegn,

er den bekjendte By.

Saltenes (hos Ruscelli Seuienes) er Skudesnæs ,
den

sydligste Pynt af Karmoen.

Sentc (som mangler bos Ruscelli) læses af Eggers

Scirc og forklares ved Skaare Sogn eller ved Storoen .

Gasendel (hos Ruscelli Gasendeb), ved et Rytegn, er

Gjæsdal Sogn.

Escesct (hos Ruscelli Esceset), paa et nederlandsk

Kort fra 1562 Ekesont
,
er Egersund.

Raceuéit er Resvaag paa Hitteroen. TIant
,
paa Kor-

tet fra 1562 VLant nallest o: t’Lant van List, paa senere

t’Lant Lister, — er Listerland.

Geranes er istedenfor Der neus ,
det Navn, som paa

fremmede Korter bruges for Lindesnæs.

Mærkeligt nok er det, at paa hele HalvOen ingen Bjerge

ere anforte uden nærved den sydlige Ende: det der teg-

nede Fjeld maa vel være Kulien.

Danmark er rigtigere atlagt, end paa de fleste Korter

fra det 16de Aarhundrede. Ogsaa Anholt og Læso findes

derpaa, dog uden Navne.

Navnene forklarer Eggers rimeligen saaledes:

Bomienberge (for Ruscelli Bonuembergen) er Bovbjerg.

Munit er Landstrimmelen udenfor Ringkjobings Fjord.

Navnet er taget af det danske Mindet.

Uthoc er Festerhorn eller Vesterhoe
,

et ældre Navn

paa Byen Hoe. (Herimod kan dog indvendes, at Hoe for-

modentlig ikke bar været kaldt Vester Hoe
,

men i Mod-

sætning til Sonder Hoe paa Fano, Norre Hoe. Skulde TJthoc

ikke snarere være Ordet Udhule,
og betegne Blaavands Huk?)

Fanu er Fanb , Manu Mando
,
Ruin (bos Ruscelli

Ruit) Rbmo
,
Salt Sylt

,
Aniere Amrom og Fuy For .
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XXXIII. OMDE VIGTIGSTE REISER,
SOM I NYERE TIDER ERE FORETAGNE FRA

DANMARK OG NORGE, FOR IGJEN AT OPSOGE

DET TABTE GRONLAND OG AT UNDERSØGE
DET GJENFUNDNE.

Af C. Pingel.

Det var henimod Slutningen af den christelige Tidsreg-

nings forste Aartusinde, at endnu hedenske Nordboer fra

Island opdagede GrOnland (982) og kort derefter (986 og

1000) de andre Oer og Kystlande af Nordamerika
,

hvilke

Opdagerne gave Navn af Helleland
,

Markland og Viinland

det Gode. Vore nordiske Forfædre tilkommer saaledes

unægtelig Æren for hele fire Aarhundreder
,

forend Genue-

seren Columbus forte Spanierne over Atlanterhavet og med

dem opdagede den saakaldte Nye Verden, at have loftet

en Flig af det tætte SlOr, der i Almindelighed, skjont al-

deles uden Foie, antages eller dog endnu for ikke ret længe

siden antoges at have hvilet over hele det udstrakte trans-

atlantiske Continent, lige indtil Udgangen af det femtende

Aarhundrede. Denne Amerikas tidligere Opdagelse ved de,

over Oerne i det nordlige Atlantiske Hav stedse videre og

videre imod Vesten fremtrængende, gamle Skandinaver kan

paa en Maade betragtes som Hedendommens sidste Bedrift

her i vort Norden; thi netop i Aaret 1000 efter Christi

Fodsel, det Aar i hvilket Leif Eriksen foretog sin bekjcndte

Opdagelsesreise til Helleland, Markland og Viinland, blev

Christendommen
,
som fra Tydskland og Engelland allerede

tidligere havde fundet Veien til Danmark, Sverrig og Norge,

og i de tre nordiske Riger for en stor Deel alt havde for-

trængt Asernes Dyrkelse, ved Lov antagen paa Islands Al-

thing. Endnu samme Aar blev den nye Lære forplantet

Gronlnnds historiske Mindesmærker ,
3 Bind. (TO)
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til Grønland, der strax efter dets Opdagelse ved den land-

flygtige Erik. den Rode var begyndt at bebygges, fornem-

meligen ved Indvandringer fra det nærliggende Island.

Efter Are Frodes Vidnesbyrd fandt allerde de fbrste

Islændere, som med Erik den Rode droge over til GrOn-

land, baade oster og vester paa Landet umiskjendelige Spor

af, at Eskimoer eller Skrælinger, som do gamle Nordboer

kaldte disse omflakkende Beboere af Amerikas arktiske Ky-

ster, for dem vare indvandrede i dette Polarland. Paa flere

Steder forefandt de Steenredskaber
,

Levninger af Skind-

baade og forladte Boliger; men Skrælingerne selv synes de

ikke ved deres forste Nedsættelse i Grønland at have truf-

fet paa. I det Mindste kom de lier langtfra ikke saa tidlig

[
fjendtlig Berøring med dem, som ovre i Viinland, hvor

allerede 1004 Thorvald Eriksen i en Træfning med Skræ-

lingerne blev dodelig saaret. I Grønland derimod synes

det at have varet meget længere, ja maaskee Aarhundreder,

inden det kom til noget alvorligt Sammenstod imellem de
••

tvende Folkefærd, der fra Ost og Vest modtes i dette Land,

og begge, skjont ethvert af dem paa sin Viis, toge det i

Besiddelse. Disse fredelige Forhold i Grønland have vist,

især i Begyndelsen
,

ikke været uden Indflydelse paa Lan-

dets Bebyggelse ved de indvandrende Nordboer; og vi finde

derfor ogsaa, at GrOnlands skandinavisk-christelige Befolk-

ning, allerede efter ikke fulde halvandet hundrede Aars

Forlob fra Landets forste Opdagelse af, var voxet saaledes

i Antal, og at den derværende skandinaviske Colonie i det

Hele var i en saa blomstrende Tilstand, at Landet kunde

erholde sin egen Bispestol, der Aar 1126 blev oprettet i

Garde. I borgerlig og politisk Henseende udviklede der

sig i Grønland en fri republikansk Forfatning, som næsten

i Eet og Alt synes at have taget den islandske Forfatning

til sit Forbillede, men dog, paa Grund af den ringere Folke-

mængde og flere andre Forhold, var indrettet efter en be-

tydeligen mindre Maalestok, end paa Island. Overhovedet
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vedblev Grønland at staae i en temmelig nøie og inderlig,

skjdnt aldeles uafhængig, Forbindelse med dette sit nær-

meste Moderland, indtil de begge i den anden Halvdeel af

det trettende Aarhundrede tabte deres politiske Selvstændig-

hed og maatte anerkjende Norges Overherredomme. I

Aaret 1262 lykkedes det nemlig omsider Hakon Hakonsen

med Tilnavnet den Gamle, den mægtigste af alle Norges

Konger, at underkaste sig det af Factioner sonderslidte og

af langvarige indvortes Kampe udmattede Island. Grøn-

lands Indbyggere havde alt Aaret i Forveien (1261) og det,

som det synes, uden nogen alvorlig Modstand fra deres

Side, maattet bekvemme sig til for Fremtiden at svare den

norske Konge Skat og at betale 'ham Boder af ethvert, in-

denfor Landets Grændser begaaet, Manddrab. Island og

Grønland vedbleve fremdeles at dele Skjæbne med hinan-

den, idet begge disse Lande nu indlemmedes imellem de

saakaldte norske Skatlande. Til disse henregnedes paa den

Tid Syderoerne, Orkenoerne, Hetland og Færderne, samt

Finmarken. Foreningen med Norge kunde dog ikke andet

end fjerne Grønland fra det nærliggende Island, da Grøn-

lands Beseiling, paa Grund af de aldeles forandrede For-

hold, efterhaanden drog sig fra Island over til Norge og

navnligen til Bergen. Samtlige norske Skatlande vare nem-

lig henlagte til Kongens og Dronningens Fadebuur eller

hørte, som vi nu vilde kalde det, til Civillisten: de turde,

som en Følge heraf, ikke beseiles af nogen Uvedkommende.

Vi feile neppe, naar vi antage, at den i en senere Tid

skjærpede Overholdelse af dette Forbud har været af ube-

regnelige Følger for Grønland, og af liere medvirkende Aar-

sager har bidraget allermeest til, at den allerede i tidligere

Tider ingenlunde livlige Samfærdsel imellem hiint fjerne, af

et farefuldt lishav omgivne, Polarland og det øvrige Nor-

den, fra nu af hyppigere og hyppigere afbrødes, indtil den

omsider i Løbet af det femtende Aarhundrede ganske og

aldeles ophørte.

(40*)
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I lang Tid hortes og spurgtes der nu Intet fra Grøn-

land. Desuagtet kunde et Land som dette, i hvilketfet,

paa ingen Maade uvirksomt, borgerligt og kirkeligt Liv igjen-

nem fulde fire Aarhundreder havde bevæget sig, ikke lette-

ligen tabes ganske af Sigte. Dette gjaldt i Begyndelsen

dog især om Norge, der allermindst kunde glemme sit for-

dums Skatland og dets mange Herligheder. Senere tildrog

det tabte Gronland sig ogsaa her i Danmark mere og mere

Opmærksomhed, baade hos Lærde og hos Læge. Alligevel

varede det, saavidt vi nu vide, lige indtil henimod Slutningen

af det sextende Aarhundrede, inden der iværksattes noget vir-

keligt ForsOg paa at gjenopdage Gronland. Men nu be-

gynder der med de gjentagne, under Frederik den Andens

Regjering udrustede, Expeditioner en Række af Opdagelses-

og Undersogelses-Reiser til Gronland, som med længere

eller kortere Afbrydelser erc bievne fortsatte indtil i vore

Dage, og, som vi for vist haabe, endnu ikke ere at betragte

som sluttede. Det er Hensigten med de her følgende Blade,

at give en kortfattet og sammentrængt, men muligst fuld-

stændig, Udsigt over samtlige, eller dog alle de vigtigere,

Opdagelses- og Undersogelses-Reiser, som saaledes i nyere

Tider ere bievne foretagne fra Danmark og Norge, for igjen

at opsøge det tabte GrOnland og nærmere at undersOge det

gjenfundne.

Vi troe at burde aabne denne Udsigt med korteligen

at omtale de, her tillands hidindtil kun lidet ændsede og

uden al Tvivl ogsaa aldeles utilforladelige, Efterretninger,

som adskillige fremmede Forfattere meddele om en fore-

given Opdagelsesreise under Kong Ciiristiern den For-

stes Regjering. Denne Konge skal nemlig have udrustet

en Expedition i en af de norske Havne og have betroet

Anførselen af samme til en polsk Pilot ved Navn Johannes

Scolvus eller Scolnus 1

,
der ogsaa, efterat have passeret

3

) I Navnet Scolnus har den lærde polske Flygtning Joachim Le-

lewel troet at gjenkjende det polske Familienavn Szkolny . Lclcwcl
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Norge, Grønland og Frisland, i Aaret 1476 skal have op-

daget Strædet Anian (hvorved der i dette Tilfælde formo-

dentligen menes Hudsonsstrædet) tilligemed Labradorkysten.

Den ældste, men saare ufuldstændige, Efterretning om denne

apokryphiske Opdagelsesreise er uden Tvivl den
,
som fin-

des hos den spanske Forfatter Franciseo Lopez de Gomara,

hvis Historia de las Indias ifolge Humboldt’s Vidnesbyrd

(Examen critique de PHistoire de la Géographie du Nouveau

Continent. T. II. Paris 1837. S. 153— 54) allerede i Aaret

1553 er udkommen i Saragossa. I Slutningen af dette

Værks 37te Capitel, som overskrives De la Tierra de La-

brador, (Historiadores Primitivos de las Indias Occidentales.

T. II. Madrid 1749. Folio S. 30) hedder det nemlig: Tam-

bien han ido allå Hombres de la Noruega con el Piloto

Juan Scolvo, i lngleses con Sebastian Gaboto. Oversat

paa Dansk lyder det af den gamle spanske Forfatter her

anforte Sted omtrent saaledes: Normænd ere ligeledes

gaaede derhen (til Labrador) med Piloten Johannes Scol-

omtalcr denne sin formcentligc Landsmand i dansk Tjeneste paa fbl-

gendc Maade i sit Skrift om Geographicns Historie. aGeorg Horn

(in seinem Wcrke Ulyssca Lugd, Batav. 1671. 12. S. 335) fiihrt an,

dass cin Pole Johann Scolnus (
Szkolny

) unter der Regierung des

Kiinigs Christians von Danemark 1476 die Meercnge Anjan und das

Land Laboratoris (Labrador) entdeckt håbe. So ware also dieser

Johann Scolnus der dritte Europacr, wclchcr vor Kolumbus Amerika

cntdcckte> namlich 100 Jahre nach den Briidern Zcni, und gegen 16

Jahre vor Kolumbus j” jvfr. Joachim Lclcwel’s Kleinere Schriftco

geographisch-historischen Inhalts. Aus dem Polnischen iibcrselzt von

Karl Nau. Leipzig 1836. S. 71. Hos Horn lyder det af Lclcwcl

ovenfor anforte Sled saaledes: Joh. Scolnus Polonus auspiciis Christiani

I Regis Danic fretum Anian et Terrain Laboratoris detexit A. 1476.

Lelcwel har aabenbart ikke kjendt Nogen af de ældre Forfattere, som

omtale hans Landsmand, og som alle uden Undtagelse benævne ham

Scolvus, imedens Scolnus fdrst forekommer hos Georg Horn og

endnu sildigere Forfattere, og maaskee blot cr opstaaet ved cn Skriv-

cllcr Trykfeil*
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vus, og Engellændere med Sebastian Cabot. Den næste

og en Deel udforligere Efterretning om Expeditionen at

1476 meddeler Cornelius Wytfliet i hans Skrift Descrip-

tionis Ptolemæicæ augmentum. Lovanii 1598. Folio S. 1S8.

I denne Bogs Slutningscapitel, som forer Overskriften Terra

Laboratoris et Estotilandia, omtaler han forst Zeniernes

foregivne Opdagelser i Norden og tilfoier derpaa Folgende:

Seciindum detectæ liujus regionis decus tulit Johannes Scol-

vus Polonus, qui anno reparatæ salutis MCCCCLXXVI oc-

toginta et sex annis a prima ejus lustratione navigans ultra

Norvegiam, Groenlandiam, Frislandiamque, Boreale hoc fre-

tum ingressus sub ipso Arctico circulo, ad Laboratoris hane

terram Estotilandiamque delatus est. Dette Sted hos Wyt-

fliet har Pontanus Ord til andet optaget i et Afsnit af hans

Chorographica regni Daniæ tractusque ejus universi borealis

Descriptio, til hvilket han ligeledes hos Wytfliet synes at

have laant Overskriften De terra Laboratoris et Estotilan-

dia; jvfr. Rerum Danicarum Historia. Auctore Joh. lsacio

Pontano. Amstelodami 1631, Folio S. 763. Da nu Pon-

tanus, saavidt vi have kunnet bringe i Erfaring, er den

Eneste iblandt vore ældre Forfattere, som omtaler den pol-

ske Sofarende og hans formeentlige Opdagelser i de nord-

lige Have, men han har ost de af ham derom meddeelte

Efterretninger af en fremmed Kilde, hvilken han selv ud-

trykkeligen nævner, saa maa det være os tilladt indtil Vi-

dere at betvivle en Begivenhed, om hvilken der ikke findes

et eneste Ord hos nogen Anden af vore egne ældre Histo-

rikere. Skulde imidlertid en saadan Reise virkeligen have

fundet Sted under Christiern den FOrstes Regjering, saa har
• •

den sikkerligen snarere havt til Oiemed atter at opsoge

det tabte GrOnland, end været udrustet for at gjore nye

Opdagelser.

Efter Christiern den Forstes Dod gave Underhandlinger

og Krigsforetagender i Sverrig, Uroligheder i Norge og Ne-

derlaget i Ditmarsken hans Eftermand Kong Hans Andet
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og Nærmere at tænke paa, end det fjerne fraliggende GrOn-

land. Men neppe var han dod og hans Son, den ulykke-

lige Ghristiern den Anden, kommen til Regjeringen, for

der for Alvor synes baade at være blevet tænkt og arbei-

det paa Gronlands fornyede Beseiling. Det var formodent-

ligen nærmest med Hensyn hertil, at Kongen allerede Aaret

efter sin Tronbestigelse anscigte den pavelige Curie om In-

dulgentser for de Sofolk, som skulde udsendes paa Togt

i lishavet. Geheime-Arehivet bevarer en Afskrift af et

Brev, dateret Uom 17 Juni 1514, i hvilket en derværende

hoi Prælat, maaskee endog en Cardinal, som havde Adgang

til den hellige Fader selv, iblandt Andet meddeler Kongen

folgende Underretning: Et primo de indulgentiis navigan-

tibus ultra mare glaciale ad insulas concedendis, idem S'iiilf

D. N.
,

propter multas rationes, quas in medium adduxi,

acquievit copiosam concedere indulgentiam, quem (quam?)

plenius intelligat Serenissima M 1*? V. Dog synes det min-

dre at have været Kongen selv, men snarere den bekjendte

Erkebisp Erik Walchendorf, hvem Gjenopdagelsen af Gron-

land i Særdeleshed har ligget paa Hjertet. Walchendorf

havde tidligere, medens Kong Christiern som Prinds og

Statholder i Norge opholdt sig i dette Rige, været hans

Cantsler og Fortrolige, og det var formodentligen meest

skeet ved Kongens Indflydelse, at han var bleven kaaret til

Erkebisp i Trondhjem. Da nu Gronland i geistlig Hen-

seende havde ligget under Erkestiftet, saa ansaae den nye

Erkebisp sig rimeligviis af den Grund end mere forpligtet

til at anvende Alt, for igjen at bringe det tabte Gronland

ind under den norske Krone og derved tillige under Trond-

hjems Erkebispestol. Han begyndte med overalt at samle

de Efterretninger om det gamle norske Skatland og dets

Herligheder, som endnu vare tilovers, og navnligen baade

de ældre og nyere Coursforskrifter fra Island og Bergen til

Gronland. Derved har han uden Tvivl reddet Adskilligt?

som nu er kommet til os, og som uden ham vilde have
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været tabt. Den af Walchendorf længe og omhyggeligen

forberedede Expedition, som af et Sted i hans, endnu i Be-

hold værende, Udkast til en Instrux, synes at have skullet

afgaae fra Bergen, gik imidlertid overstyr, da den just var

nær ved at bringes til Udførelse. Walchendorf forlangte

nemlig af Kongen, at han, saafremt det lykkedes ham at

gjenfinde Grønland, som Løn for sine Anstrængelser og Er-

statning for de derpaa anvendte Bekostninger, i ti Aar

maatte nyde Landet kvit og frit. Men uheldigviis havde

Walchendorf, som Erkebiskop og som Ven af Kongens

Svoger, Keiser Carl den Femte, prøvet paa at fortrænge

Dyveke fra den Plads i Kongens Hjerte, hvilken han selv

tidligere skal have havt Deel i at tilvende hende. Derved

paadrog han sig Kongens Unaade og den mægtige Sigbrits

dødelige Fjendskab. Erkebiskoppen troede dog, at det

vilde lykkes ham personligen at retfærdiggjøre sig hos Kon-

gen, og begav sig derfor tilsøes paa Reisen til Kjøbenhavn

;

men underveis blev han af Storme forslaaet ind i Zuyder-

søen. I Amsterdam traf han tilfældigviis sammen med
Kong Christiern

,
der nu var i den Grad forbittret paa sin

fordums Yndling, at han af Stadens Magistrat forlangte ham
anholdt og udleveret. Men Walchendorf skjød sig ind un-

der Paven, som en Erkebiskops rette Dommer, drog først

til Utrecht og derfra til Rom
,

hvor han døde i Landflyg-

tighed. Med Erik WalchendorPs Unaade og derpaa følgende

Død faldt hans Planer til Grønlands Gjenopdagelse natur-
• •

ligviis bort af sig selv, og alle de af ham i dette Oiemed

trufne Foranstaltninger og Forberedelser gik tabte, med
Undtagelse dog af de, af ham selv og hans Geistlige sam-

lede, Efterretninger om det gamle Grønland især i dets

sidste Dage, hvilke han uden Tvivl derved for en stor Deel

har reddet fra Undergang.

Dog blelT den Kundskab ey slæt lagdt need,

Kandskee vel mangen der om end veed,

Huem ellers der paa vildde jle.
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hedder det (Den Grønlandske Chronica, Kbhvn. 1608. 8. Fol.

K. 6) i den Anledning hos den gamle Lyschander, som til-

føier, at nogle Normænd, efterat Frederik den Forste

havde sat sig fast paa sin forjagede Brodersøns Trone, og

Fred og Rolighed vare vendte tilbage i Rigerne, havde op-

taget WalchendorPs Plan og havt i Sinde paa egen Haand

at opsøge det gamle Grønland; men at det rimeligviis er

blevet ved det blotte Forsæt, da Christiern den Anden netop

kort derefter gjorde sit uheldige Forsøg paa at gjenvinde

sin tabte Krone og landede i Norge, hvorved dette Riges

Indbyggere fik Andet at tage vare.

Derr met blelT Grønland stille oc quær,

Derr fick ingen stunder at prøtTue dend Fær,

For Rjgens oc Huærmands Sago.

Under Christian den Tredie blev, som bekjendt,

Reformationen indført i Danmark og Norge, paa Færøerne

og Island. Men der synes ikke, ved samme eller nogen

anden Leilighed under denne Konges Regjering, at være

blevet tænkt paa Grønland. Vel har man, endog i den

senere Tid
,

seet paastaaet
,

at Christian den Tredie ikke

blot skal have hævet Forbuddet imod Grønlands Beseiling

af Uberettigede, men tillige selv, skjønt forgjæves, havo

udsendt Skibe, for at opsøge Landet. Men disse Angivel-

ser støtte sig, saavidt vi have kunnet erfare, ene og alene

paa Lyschander, som endda kun uvis og tvivlende yttrer

sig herom. Efterat han nemlig (Den Grønlandske Chronica.

Folio L. 1) har berørt, hvad der ved Kong Christian den

Tredies Tronbestigelse skete, for at sikkre Norges Ret til

de tvende, til Skotland pantsatte, norske Skatlande, nemlig

Hetland og Orkenøerne, tilføier han:

Men Grønland, der laa saa langt aff leed,

Forsømdis oc gjordis slæt intet ved,

Och Tjden oc Aaren mon skrjde.

Fire Stropher efter denne hedder det (I. c. Folio L. 2)

videre saaledes:



634 NYERE REISER TIL GRONLAND.

Dog vil mand sige: Hånd ridde der hæn,

Skjbe oc Folck, som komme igæn,

Och kundde ey Landdet findde.

Och galF de Bagger for Norden Skær,

Frj Forloff oc Pass, og Freedig Fær,

Om de kundde noget vindde.

Men Eflnen vaar ringe, oc Skjbene smaa,

Thi maatte de lade den Kaass bestaa,

De vore der til for ringge.

Det var, som vi alt ovenfor have antydet, under Kong
Frederik den Andens Regjering, at de første Expeditio-

ner, om hvilke nogen sikker og tilforladelig Kundskab er

kommen til os, bleve udrustede og virkeligen ere afgaaede,

for igjcn at opsøge det tabte Grønland. Men disse Fore-

tagender have indtil i den allerseneste Tid ikkun saare

ufuldstændigen været bekjendte, ja tildeels ganske ubekjendte.

Paa Grund heraf troe vi i denne vor Fremstilling at burde

optage nogle herhen horende, men hidindtil utrykte, Act-

stykker, tilligemed en, ligeledes utrykt, samtidig Beretning

om en af disse Reiser, nemlig den i Aaret 1579 foretagne.

Allerede 1568, altsaa endnu inden den blodige nordiske

Syvaarskrig var tilende, havde Frederik den Anden alvorli-

gen havt i Sinde paa Ny at lade Gronland beseile. Kon-

gen stod nemlig, som uden Tvivl de Allerfleste af hans

Samtidige, i den Formening, at den gamle skandinaviske

Colonie, til Trods for den langvarige Afbrydelse af alt Sam-

kvem med det øvrige Norden og den civiliserede Verden

overhovedet, endnu var ved Magt og blot behøvede at op-

søges , for at det tabte Skatland atter kunde vende tilbage

under Norges Krone. I den Anledning udstedte han en

Proclamation til Landets Indbyggere, hvoraf den paa et

daarligt Islandsk forfattede eller oversatte Original gjemmes
i det Kongelige danske Cancellies Archiv. Af dette Docu-
ment erfare vi, at Kongens Skibshøvedsmand Kristern 01-

borg (Christiern Aalborg) i Foraaret 1568 virkeligen har
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staaet i Begreb med at afseile til Gronland, deels for at

overbringe Indbyggerne den Kongelige Proclamation
,

deels

for at tilfore dem visse Nodvendighedsvarer
,

hvortil Kon-

gen ansaae sig forpligtet ifølge en ældre , os for Resten

aldeles ubekjendt, Overeenskomst om Landets aarlige For-

syning. Vi have ingen videre Efterretninger om denne

Reise, enten den er gaaet for sig eller ikke; men vi ere

tilboielige til at antage det Sidste. 1 Ovrigt henvise vi til

Proclamationen selv, der, efter en Langebeksk Afskrift i

Geheime-Archivet, findes aftrykt i nærværende Bind af

Gronlands Historiske Mindesmærker S. 201-5.

Frederik den Anden tabte imidlertid ikke det fjerne

Gronland af Sigte. Da Ludvig Munk 1
i Aaret 1578 havde

indberettet, at en Russe fra Malmis, som aarligen pleiede

at beseile Gronland, Aaret i Forreten havde tilbudt -nogle

Borgere fra Trondhjem, imod en passende Beldnning at

ville give dem Underretning om Landet, samt fOre et af

deres Skibe derhen, afgik der fra Kongen folgende Skrivelse

til Ludvig Munk
,

hvilken vi her ville meddele efter den

originale Cancellic-Registrant (_Norske Tegneiser fra 1572-

88. Folio 91) og ledsage med nogle faa oplysende Anmærk-

ninger.

Tiill Luduig Munck, om thend Rydtze,

som besoger Gronland t: Vt seqtr
.

Frederich

Wiid etTther som thu gifluer tiill kjende, NogreThrund-

hiems borgere forledene Sommer vdj Wardoenn att werre

komenn vdj handell med enn Rydtzske Styrremand 2 ved

*) Denne Ludvi« Munk til Norlund i Ilimmcrsysscl i Nørrejylland

var i sex Aars Tid (Indtil 1582) Høvedsmand paa Agershuus og havde

tillige Prædicat af Norges Statholder 5 jvfr. Samlinger til det Norske

Folks Sprog og Historie. Udgivne af et Samfund. 1 Bd. Chri-

stiania 1833, S. 210.
2

) Ved Styrmand maa her sandsynligvis efter russisk Talebrug for-

staaes Føreren af et af de smaae Skibe
,
som gaae ud paa Fangst i
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Nafifn Paulus Nichetz boendis Ydj Mallues 1
,
som Aarligen

om Bartholomej thiide pleyer att segle paa Gronlandt-

huilchenn halTuer tiill boditt, Ther som band maa blitTue

belondtt for hans ymage, att wiille vnderstaa sig at giorre

thenum vnderuissning om landitt, Oc fore ett theris Skiibe

ther hedenn, huor fore thu er begerrendis att w iide om wy
nogenn omkostning ther wiille lade paa gaa, forne land att

opsoge, gifluendis ther hoss tiill luende, Att ther schall

findis borgere tiill Thrundhiem som schulle wiille lade

lishavet; jvfr. Viermalige Reisc durch das nbrdliche Eismcer, auf der

Brig" Nowaja Semlja in den Jahrcn 1821 his 1824 ausgcfiihrt von

Kapitain-Licutcnant Friedrich Liitke. Aus dem Russischcn iibcrsetzt

von A. Erman (Kabinets-Bibliothek der neuesten Reisen. Ileraus-

gegeben von II Berghaus. 2 Bd.). Berlin 1835. S. 3, hvor Over-

sætteren har tilfoict fblgcndc Anmærkning: Der alt Slavonische Aus-

druck Kormtschschik (von Kormå
, das Mintertheil cines Schiffes)

bczcichnet in der Volksprachc cincn Steuermann » namentlich aber

und von jeher die Anfiihrer der kleinen Handels- und JagdschifFe

auf dem Eismecre.

*) Mallues cr feilskrevet for Mallmis eller Malrois, Finnernes (Lap-

pernes) Navn paa Russernes Kola
t

en Krcdstad i det nuværende

Gouvcrncmcnl Archangelsk og den nordligste Stad i det europæiske

Rusland. Det >ar hos Bojaren i Malmis, at Fogeden over det nor-

ske Finmarken forhen aarligen maatte fornye sin Konges Fordringer

paa nogle Landstrækninger, som fordum havde ligget under Norge,

jnen efterhaanden vare tagne i Besiddelse af Russerne.

2
) Det Gronland, som denne Russe vilde paatagc sig at fore Nor-

mændene over til, har upaatvivlcligcn været Spitsbcrgcn, hvilket Land

Russerne baade i ældre og nyere Tider, i Særdeleshed fra Archangeb

Kola og Mescn, have beseilet under Navn af Grumant, Af Konge-

brevet til L. Munk synes der at fremgaae
,

at Russerne endog have

kjendt Spitsbergcn tidligere end Hollænderne, som forst 1596 under

Anforsel af Jakob v. Hecmskerk, W. Barcntz og Jon Corneliz Ryp,

have opdaget dette Polarland. Iblandt Hvalfangere og Robbeslagcrc

hedder Spitsbergcn, som tidligere antoges for at være landfast med
Gronland, endnu den Dag i Dag Gronland

, hvorimod det virkelige

Gronland iblandt dem torer Navn af Strat-Davis.
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frachte theris Skiibe thiid hedenn som thin schrifluelsse

wedere formelder, Tha wiille wij tiig her med naadigst iche

forholde, Att huad omkostning vdj saa maade kand paa

gaa, Att for,,e land kand opsdgis, wiille wij gerne staa oc

bekoste, Bedendis tiig oc wiille Att thu lader handle med

forne Rysche Styrremand
,

Att hånd vdj saa maade wiill

lade sig bruge, Sammeledis att thu handler med Nogle aflf

Thrundhiems borgere
,

Att the lade theris Skiibe tøbe ther

paa, Saa at Samme Reygsze nu tiill kommendis hOst kunde

gange for sig, Ther med —

.

Actum Frederichsborg tliend XI Martij Aar Mdlxxvj.

Om Udfaldet af disse Underhandlinger og af det hele

Forehavende overhoved savne vi enhver Underretning. At

Normænd alt i Efteraaret 1576 virkeligen skulle have be-

sogt Spitsbergen, er ikkun lidet sandsynligt; det synes

tvertimod at have varet til henimod Slutningen af det for-

rige Aarhundrede, inden Normændene forst begyndte, saa-

ledes som Russerne, at tage ud paa Fangst til de i lishavet

nordenfor Finmarken beliggende Polaroer.

Tre Aar derefter udrustedes den, saavidt vi vide, tør-

ste Expedition, der under Kong Frederik den Andens Re-

gjering og i den nyere Tid overhovedet herfra er afgaaet

til GrGnland. Antørselen betroedes til en Engellænder, som

paastod at vide Besked om Gronland og rimeligviis paa

Grund heraf er bleven antaget i dansk Tjeneste. Hans

Navn findes meget forskjelligen skrevet: Jacob Allday, AI-

day, Aldai, Aldaw og Aldax. Det er ikke ganske usand-

synligt, at denne engelske Skibshftvedsmand, som i sit Fd—

deland formodentligen har heddet James Allday, i Fald han

virkeligen allerede, inden han kom herind til Danmark, har

havt nogen Kundskab om Grønland, kan have erhvervet

sig denne under Martin Frobisher. Thi netop i de tre

nærmest foregaaende Aar (1576-78) havde den engelske

Dronning Elisabeth udsendt Frobisher, den sidste Gang

endog med ikke færre end 15 Skibe, oprindeligen for at
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søge efter en nordvestlig Gjennemfart fra det Atlantiske

ind i det Stille Hav, men paa de tvende senere Reiser for-

nemmeligen for at tage nogle formeentlige Guldminer i

Besiddelse og i Nærheden af disse at anlægge de fornødne

Colonier. Paa enhver af disse tre Reiser saae Frobisher

den sydligste Deel af Grønland
;
men han antog det iisom-

flydte Klippeland for at være Zeniernes Frisland og gav det

Navn af Ny-Engelland. Ved en besynderlig Feiltagelse

have Geographerne imidlerlid henlangt det af Frobisher al-

lerede paa hans forste Reise opdagede Indlob til Hudsons-

bugten eller det saakaldte Frobisher’s Strait til Sydgrøn-

land, hvor det i langsommelig Tid vedblev at holde sig i

de hollandske og andre Søkort. Hans Egede var uden Tvivl

den Forste, som berigtigede denne Vildfarelse, efterat han
j

Aaret 1723 paa en Reise langs med Grønlands sydvestlige

Kyst forgjæves havde søgt efter Frohisher’s Stræde, for

igjennem dette, som den nærmeste Vei, at komme om paa

Ostkysten af Landet
;
jvfr. Omstændelig og udforlig Relation

om den grønlandske Missions Begyndelse og Fortsættelse.

Af Hans Egede. Kbhavn. 1738. 4. S. 123 o. flg., og senere i

Det gamle Grønlands nye Perlustration. Af H. Egede. Kbhavn.

1741. 4. S. 3. Paa det for sin Tid fortjensllige Kort over

Grønland, der ledsager det sidst anførte Skrift af den ær-
V.

værdige Forfatter, er derfor ogsaa Frobisher’s Stræde ude-

ladt. Det var saaledes temmelig let for Landraad de la

Roche Gallichon, hvem man har villet tillægge Æren for hos

os først oflentligen at have gjort opmærksom paa denne

Vildfarelse, i hans Sendschreiben an den Herrn Verfasser

des Politischen Journals, betrefiend die Wiederfindung des

alten Grønland. Kopenhagen 1787. S. 77, at benægte det

her omtalte Strædes Tilværelse i Grønland; i Særdeles-

hed efterat P. de Løwenørn allerede Aaret i Forveien i

det herværende Videnskabernes Selskab havde oplæst sin

Afhandling om en mærkelig Feiltagelse i Henseende til

Frobisher-Stræde
,

at det ikke kan have været i Grønland.
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(Indført i Ny Samling af det Kongelige Danske Videnska-
bernes Selskabs Skrifter. Tredie Deel. Ivbhavn. 1788.
S. 220-34). Frobisher’s Stræde blev af Løwenørn henlagt

i det egentlige Hudsonsstræde, men et Par Aar senere af

den berømte engelske Hydrograph Dalrymple (A Memoir of

aMap of the Lands around the North-Pole. By Alex. Dal-

rymple. London 1789. 4.) efterviist i et nordligere Indløb

til Hudsonsbugten, nemlig det af John Davis 1587 opdagede
Lumley’s Inlet.

Om den i Aaret 1579 herfra til Grønland udsendte

Expedition, indeholdes adskillige Oplysninger i en Skri-

velse, som i samme Anledning afgik fra Kong Frederik den
Anden til Christopher Walchendorf 1

. Vi meddele den her

efter den originale Registrant (Sjællandske Tegneiser Nr.

XIV. 1578-81. Folio 199 b) i det danske Cancellies Archiv.

Christoffer Valkendorff fik breff om grbneland

Att schulle lade beseigle ut sequitur.

Wor synderlig gunst tillforn, Wiider att thenne breff-

uisser vor Skijbshøffuidtzmand Jacob Alday schall wiide no-

gen beskeed och ledighed om grøneland, Huorforre wij

haffue tilforordnitt hanum wdi the(n) Helligthrefolldighedtz

naffn att schulle søge effter samme Land om thetfc staar till

att finde, Thj bede wij ether oc begiere, Athj nu strax

wille lade wdruste thuende worre skiibe the som sterke

och well beseglede erre, et paa xxx thet Anditt paa xvj

lester, Oc thenum med god fetallj Skiødt Krud 'och lod

som hører till saadan en lang Reigsze, Oc synderligen mett

gott dueligt Soefarno folcli som wiide Kaaszen ad Iszland

lader forsørge, Men ther som wij icke siellff wiide Raad
till saadanne Skiibe Athj tha tilhandler oss wdj Kiøpnehaffn

eller andenstedtz the ther till kunne werre thienlig, effther

som ether best siønnes Bellijthendis ether paa Att han wdj

thz seniste kand werre ferdige Jnden iij Wgger for Aarsens

*) Den navnkundige Christopher Walchendorf til Glorup var til

den Tid Rigsraad og alt tidligere Rigets Rentemester.
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leilighed schylld. Ther &. Actum Croneborg thend j Maij.

Aar Mdlxxix.

I Ltibet af Mai eller Juni Maaned 1579 maa Allday

være afseilet her fra København
,
da ban i Begyndelsen af

Juli er tøben ind til Bergen. Med Ankomsten til denne

Stad begynder en ret mærkelig Dagbog, der paa Reisen

over til GrOnland og tilbage til Danmark er bleven tørt

ombord i det Skib, hvorpaa Allday selv befandt sig. Vi

meddele denne Dagbog, hvis Forfatter ikke bar navngivet

sig, efter et Haandskrift (5 Quartblade) fra Slutningen af

det sextende eller Begyndelsen af det syttende Aarhundrede,

som opbevares paa Universitetets Bibliotheket iblandt Arna-

Magnæana under Nr. 770 c i Quart. Det er formodentligen

den samme Afskrift, som i sin Tid har været eiet af Ste-

phanius, og som af ham i et Brev til O. Worm, dateret

Sort) Palmesondag 1636, (Olai Wormii et ad eum doctorum

virorum epistolæ. Havniæ 1751. S. 171) omtales paa tøl-

gende Maade:
ct
Adjunxi heic unå Ephemerides itineris Grtin-

landici ab Anglo quodam jussu Serenissimi Regis Friderici

11 tu suscepti
;

cujus mentionem nuper Herloviæ

injeci. Meminit quidem, ut video, in Chronico suo Ly-

sebander 1
: sed non ita diarii in modum digessit. Ubi pa-

gellis istis, aut verius Sibillæ fobis, te nonnibil oblectaveris,

velim remittas.” Dette er rnaaskee dog ikke skeet; thi i

saa Fald vilde dette Haandskrift vel have deelt Skjæbne

med Stephanius’s tivrige Haandskrifter og trykte Boger,

. som efter hans Dtid af hans Enke bleve solgte til Sverrig.

Efter en egenhændig Optegnelse af Arne Magnussen, er

han kommen i Besiddelse af dette Haandskrift ved paa

Auctionen over Fr. Rostgaard’s Bibliothek at kjtibe en Fa-

scikel, som itølge Katalogen indeholdt flere haandskrevne

') Heri har Stcphnnius imidlertid laget fcil : Lysclinnder omtaler i sin

Gronlandskc Chronica kun een Rcisc til Gronland i Kong Frederik

den Andens Rcgjcringstid, nemlig den to Aar senere af Mogens Hei-

nesen foretagne.
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Smaastykker om Island og Gronland. Saavidt om denne

Dagbog, der nu for forste Gang fremtræder paa Prent.

uItem then 9 Dag Julij komme wij till Bergen wdi

Norge med Beggie pincker, oc siden hagde lang forhande-

ling med Borgemester oc Borgerne om en Anden pincke

at bekomme, thi Slotzherren paa Bergenhusz Hans Lijnde-

noue 1 war icke hiemme.

Item then 14 Dag Julij bleff en anden Pincke kibbbt aff

tydskerne ij forne Bergen for 12 Hundre Daler.

Item then 26 Dag Julij seiglede wij wd fra Bergen oc

komme then Dag icke vden en Weigsibes 2
,
oc anden Dag

till thet Haflhn, Buckenn 3
,
oc sotte ther for modbyrdt skyldt.

Item then 29 Dag Julij, lob wij aff Haffn fra Bucken

udt adt siben.

Item then 4 dag Augusti, kom wij osten omkring Ferbb

oc siden lagde Kaaszit Noruest till Norden.

Item then 7 Dag Augusti wid 7 siett effter middagen

kom wij Noruest till Norden omkring Langenis 4 paa Jsland.

Item then 9 Dag Augusti war regen, oc thaage men

effther at gudtz tieniste var forhandelett, bleff der klar

sijgtig wæier, oc tha saae wij mogit Jsz for osz liggendis,

som var tyckt, langt oc bredt, oc ther effter lagde wij Sud-

ost fra samme Jsz, oc ginge saa then ganske Dag oc Natt

sudost, oc anden Dagen till middag, fbrend wij kunde vnd-

flye samme Jsz, men then Natt som wij wegede fra Jszen,

*̂) lians Lindenov, der senere blev Landsdommer i Jylland, var,

ifblgc en baandskreven Anmærkning af Arne Magnussen, i Aarcnc

1578-85 Slotsherre paa Bergcnbuus.

2
)
Weigsibes eller Ugcrsbes

,
som det sædvanligere findes skrevet,

er det islandske vika sjoar og betyder Sbmiil.

3
)
Paa den vestlige Side af Ocn Bukken er der under Gaarden

Trosne en meget tryg Havn paa 12 til 14 Favnes Dybde; jvfr. Lb-

vvenorns Beskrivelse over den norske Kyst. Kbhavn. 1816. 4. S. 34.

4
) Langanes er, som bekjendt

,
det nordostligc Forbjerg af Island,

hvilket strækker sig flere Mile ud i Havet.n

Grbnlnnds historiske Mindesmærker, 3 Bind. (dl)
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ginge osz an, saa stor en strøm, at hun satte osz 15 weig-

sioes ind til Jsland egen, siden ginge wij Noruest an, ind

til tlien 12 Dag Augusti vid 2 siett efTtlier Middage, och

tha komme wij agther til miere Jsz, som vaar 3 suare

stdcker, oc huer part, saa stor oc hoye som nogen konge-

lige slot, oc ther stod paa huer part af samme forne Jsz,

it saare liøye oc stor Jsze spier, mogit hoyre'ind nogen

kircke spier, vdi nogen kongelig kiobsted, men huis andet

Jsz som wij saae ther hosz hagde ingen ende paa bred-

hed og langhed
,

oc ginge saa egen til bage med it stille

Synden.

Item then 16 Dag Augusti om Morgene(n) ved 4 slet,

kom wij agter til it mbgitt Stor Jsz som it stor Herre slot,

oc streckede sig lange wijtt oc brett Heden i Haffuet, saa

wi kunde icke sie ende der paa, oc ther wi komme nogit

ner til samme Jsz, Tha' saae wij tliuert fra osz offuer paa

den Anden side, oc saa Jsz liggendis lang tyckt, bredt,

Men Mitth emellom beggie parther war obne wand icke

mogit bredt Huilcke obne vand wij mothe Endelige folge,

thi vinden var osz paa rygen, saa wi kunde ingenlunde

vnduige forIie Jsz oc thet samme Jsz bleff varagtige til

midage, Men adt Midagen bleff vi then quitt, eller hagde

wij ther bleffuit med begge skiflue, oc strax Middagen

bleff it mogit stor storm saa wij kunde icke fOre vden

woris skonfarsiigel, oc samme tid lingo wij it land vdi sijgt

huort heden wij sotte woris kaasz effther vindens lejlighed,

oc komme samme Dag adt affthenenn til thet landt, oc thet

land var Jsland, oc vnder samme forue land ginge wij then

Nat oc anden Dag. Saa oc anden effterkommendis Natt for

storm oc guds væiier skyld, saa adt wij paa then an-

den Dag matte nodis til, adt ind giflue osz vdi Jszland, oc

sette vden for en bye ved nafln kiercke wade 1
.

*) Her menes formo den tiisen Kirkjuvogr, som ligger paa Islands

Sonderland, [ Guldbringc Syssel og noget nordenfor Rcykjanes, den

sydvestligste Pynt af Island.
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Item then 19 Dag Augusti oplofTthe wij woris Anckere

vdi Jsland, oc effther at wij komme vdi siden ble(T it mdgit

stor storm, saa wij motte nddis til at ofTuergilTue en Jacht

som wij hagde fdrdt med osz fra Bergen vdi Norge.

Ithem then 26 Dag Augusti ved 6 siett om Morgenen,

finge wij Grdnland wdi sijgt oc ginge wij vestnoruest paa

lang landen samme tid, oc var vinden norden oc var wij

x wiegsioes then tid fra landen, oc strax der effther bleir it

sterck vind, med regen oc sne oc bleff waragtige ind til

affthenen, oc ther for ginge wij til oc fra tlien Dag oc Natt,

oc sagde voris Capitin adt thed var halff anden hundre weig-

sides emellom Jsland og Grdnland.

Item then 27 Dag Augusti var klar sijgtig væiier oc

tha var wij xii wiegsides vdi Haffuit och tha besdgthe wij

landen
,
Men ther wij komme 4 wiegsides ner til landen,

var ther mdgit Jsz ret indt til landen, siden g(i)nge wij

then ganske Dag suduest an, oc kunde dog ingen steds

klar land sije for Jsz, Men vndtagen then Jsz som laa ij

landi(n)gen, kom osz emod mange store stocker Jsz som

store kircker.

Item then 2S Dag Augusti ginge wij vdi lige Made

vnder Grdnland, oc kunnde icke heller nogenstedtz sie lan-

ditt at vere frij for Jsz. Men huisz land som wij sade vdi

forne Dage, war idell store oc lidye stiennklipper, som the

klippe vdi Norge oc Jsland, og var forne klippe spidske

till det ouerste som andre hdye torne, oc emellom samme
klippe

, oc ofluen paa thennem var ganske mdgit sne

liggendis.

Item den 29 Augusti, emod affthen, saae wij en stor

oc offuermadige hoy stienklippe, som skiod sig wd afl* lan-

den, vdi Haffuit med it Aadde, till huilken wij lagde an,

oc komme paa it halflue weigsides ner forue klippe, thj

wij saae en wiig hosz samme klippe, men der wij komme
saa ner till klippen som sagt er, var ther oc saa mdgit

(41#)
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Jsz liggendis i Landingen, oc ther for matthe ligge vd adt

siden igieri, oc vilde yores Capitinn hafTt lagt an den Dag,

vester an paa Landen, thi Jszen formindskedis io mere oc

mere, oc landen blefT oc saa laugre ind til forne, Men strax

effther adt wij hagde lagt vd adt siden, begynthis en gan-

ske stor storm saa wij maatte drifTue for tackel oc toufT

then Natt, for en Norost wind, Denne storm blefT oc saa

waragthige then cfTthcrkommendis Dag som var then 30 Dag

Augusti, oc vdi samme store storm kom then anden pincke

fra osz, oc komme icke mere til osz paa samme reyse.

Item den 31 Augusti blefT then samme storm warag-

tige oc Siden ginge saa stor at hun fultlie skiben fuld med

wand, og sio fortecken paa skiben Synder och wdslog osz

Enn mand ij siden.

Item then 1 Dag Septembris blefT det Nogit stille, oc

tha vilde voris Capitinn agther HafTt lagt till landen men

wi vare daa saa langt bort drdfTuit vdi siden aff samme

storm at wij kunnde icke hafTt kund lange landen igien ij

tho Dage, Her til med begynthis Dagen at blifTue stackede,

oc Natten lang oc mdrck saa adt om wij ind hafTt agter

besdgt Landen, da skulde, siden hafft bringit osz saa vijtt

vd om Natten, adt wij skulle icke hafTue kund langet lan-

den i gien om Dagen.

Item then 2 Dag Septembris blefT agther Norost vind,

saa wij motthe gange mdgit langt bort adt siden, mere end

it halfTue hundre weygsides, saa wij var, som Capitinn

sagde xxx wiegsides ner it land
,
som kaldis Frijsland oc

siden ginge wij til oc fra vdi siden vdi 12 Dage, oc dis-

emellem bar vinden osz bort adt siden.

Item then 20 Dag Septembris om Natthen ved 1 slet,

kom wij for en dsten vind, norden vnder Hettland, oc ther

lod wij woris Anckere gaa till thij vinden kom osz imod,

oc blefT ther liggendis ind til Dagen
,
oc thid var then fdr-

ste land, som wij finge wdi sijgtt efftherat wij ginge fra

Grdnland.
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Item then 21 Dag Septembris Aarlige om Morgennen

blæste osz nogit vind, saa wij rOmmede fra samme Land,

oc saatthe saa vons kaasz adt Blommesund

1

i forscrelTne

Hettland, thij wij bagde inthet fersk wand ij skibenn, ey

baglast oc folcket var Meesten part siuge, somme aff skior-

bug, oc somme aff andet siugdom, men ij tben Haffnn

kunde wij icke ind komme, tbi winden var osz imod, oc

der for mottlie om affthen sette paa 60 fauen dybt.

Item tben 22 Dag Septembris ginge wij till oc fra,

ind ij en Haffn, som heder Jelssund-, huor wij indtog fersk

vand oc baglast.

Item tben 27 Dag Septembris ther prædicken oc gudz

tieniste var forhandelit, ginge wij til siegels all Belssund 3
,

Men ther wij komme vden for forne sund, ginge vinden

osz emod, oc ther for motte lade voris anckere gaa till,

vdi en vijg, som heder koppersaadis wijg 4
,

oc blefl der

om Natten liggendis, men anden Dag, som var tben 28

Dag Septembris oc S. Michaelis affthen ved 9 slet for mid-

dage, kom en offuermadige osten storm paa osz, saa wij

motte lade 4 anckere gaa i grund, Dog droflf skiben for

thennem alle, men ret for osz laa it Oland som bonder

kallede TrOldhusz 5
,

huilcken Oland wij kunde ingenlunde

*) Blommesund er uden T\i\l Blomcl , Bluracl eller Blue-Mull

Sound imellem Unst og Yell, de to nordligste af Shetlandsbcrnc.

2
)

Jelssund er det brede Yell Sound imellem Ocn Yell og North-

mavinc eller den nordligere Deel af Mainland.

o) Haandskriftct liar tydeligen Belssund, som imidlertid neppe er

Andet end cn Skrivfeil for Jelssund.

4
) Beliggenheden af denne Viig sec vi os ikke i Stand til at an-

give. Det Samme er Tilfældet med den Havn, hvori Allday laa Ira

den 29de September til den 14de Octobcr.

5
) Hibbcrt omtaler (A Description of tbe Shctland Islands. By

Samuel Hibbcrt. Edinburgh 1822. 4. S. 444) et Trolhouland $ men

dette ligger paa Mainland i Nærheden af Bigscltcr Voc, og kan fbl-

gcligen ikke være det Oland, hvorpaa vore Sofarendc vare saa nær

ved at strande.
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vndflye, thi bode den store storm, saa oc en magit stor

strom var ret bag paa osz, oc drbff saa heden, ret emod

forne oland, indtil 6 slet for affthenen, oc da n(jdis wij til

oc hugge woris mast for borde, thy wij var da paa 4 fauen

langs ner forue oland oc var ther liggendis paa samme oland

mange store stiene ret trint omkring, men ther masten var

afhuget horthe anckren 1 op, oc skibbet bleff liggendis stille,

saa ske den euig leffuendis gud, loff prijs tacksigelsze fra

al euighcd till euigtid, thi hagde gud icke hiolpet osz vdi

samme storm oc yderste Hids fare, som wij var saa bestann-

dig vdi, tha hagde (hagde) skiben bleffuit ther samme tid,

oc icke it leffuendis Menniske kommit til landen
,

oc bleff

samme storm varagthige oc fordgthis io miere oc mierc ind

till Midnatt, men alle mand som siden med osz thalede,

sagde adt thij kunde aldrig komme ihou, saadant en for-

ferdelige storm, som det var den Dag, oc thi beklagede

thennem, at samme storm forderffuede Deris Husze oc korn

paa marcken.

Item anden Dag der effter, som var then 29 Dag Sep-

tembris ginge wij ther fra, till en Haffn, som heder Sumsaåd-

brat, oc der insotte wij igen, then afhuggit mast oc giorde

ferdig Huis der breckede vdi skiben, oc siden eliter adt

aldtingst ferdige oc klar war giort, toffuede wi ther for

modbyrdt skyld vdi 8 Dage.

Item 14 Dag Octobris ginge wi till siegels fra Sumsaa-

bratt
,

oc bleff det osz til kiende giffuit den Dag
,

forind

wij ginge til siegels aff for,le Haffuen, at den fribytter vid

naffuen Capitinn Klerck, som adt S. Hans Dag Mijtsommer,

var vdi Ferbo oc Jsland, roffuede oc tog fra thi fattige folck

thieris godtz oc pendinge, oc giorde thennem saa stor ska-

de, var kommit vnder landit oc vilde ther ligge vinther leye.

Item den 21 Dag Octobris komme wij igen til kibpen-

baffilen med den store pincke.

]

) Hvis der her virkcligen skal læses „anckren”, saa maa der i

Ilaandskriftet efter være udeladt Noget, maaskee <tat driffuc”.
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Item then 14 Dag Novembris komme den anden pincke

til kidpenhaffuen
,

oc var kommit ind vdi Norge, efYter at

hun kom fra osz ynder Gronland.

For huilcke Herrens naffn være loffuet ij al Euighed.

Amen. —

”

Efterat begge de stdrre Skibe, som havde været an-

vendte til denne Expedition, saaledes lykkeligcn vare hjem-

komne, har Allday forestillet Christopher Walehendorf og

denne igjen Kongen
,

at Grunden til at han ikke havde

været i Stand til at opseile Landet, uagtet han havde faaet

det i Sigte, Iaa deri, at han det foregaaende Foraar altfor

seent var bleven færdig til at tiltræde Reisen. Da denne

Grund paa en Tid, da man endnu ikke kjendte Noget til

••

Isens Gang langs med Ostkysten af Gronland, fandtes an-

tagelig, og Allday var villig til det kommende Aar at gjore

et nyt Forsdg paa at gjenopdage Landet, modtog Rente-

mesteren endnu i Ldbet af November 1579 tvende Breve

fra Kongen, hvilke vi her skulle meddele efter den origi-

nale Registrant i det danske Cancellies Archiv. Det fdrstc

Brev er temmelig kort og lyder (Sjællandske Tegneiser.

Nr. XIV. 1578-81. Folio 269b) saaledes:

Christoffer Walckendorff fick breff Jacob Alday

anrorendis. Vt seq 11 -

Wor synderlige gunst tillforn, Wiider att som J wnder-

danigst giffuer tillckiende Att thend Engelske wed naflh

Jacob Allday, som vvar afferdigett att opstige Gronland,

scliall vvere egienkomen, och han berether att haffue weritt

vvnder Landitt och siett tliett, och dog for lsz icke haffuer

kund kommitt paa landit, Oc samme Engelske seg endnu

forthroste(r) Att ther som hånd nogitt thilig paa aaritt

motte bliffue afferdigett, mener Hånd seg nest gudtz hielp

att will komme ther paa landitt, Tha bede wij etlier och

begiere Athj strax emod foraaritt lader tillflye tliuo schibe

huor med forne Engelske thett allerfdrste muligt er paa

foraaritt kand afferdiges paa Nye att gidre sin flijd samme
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Land alt opstige, ochAthj forschaffer och bestiller wdj for-

raad ald huesz nottorfft paa forne skiibe och til forne Reigsze

behoff gitirris, och althingist med samme thierris afferd-

ninge lader ether were befalitt . Actum Skanderborg

ij Nouembris Aar Mdlxxix. *

Kongens anden Skrivelse er en Deel udftirligere og

indeholder Adskilligt om den da nylig tilendebragte Reise.

Den findes i Sjællandske Tegneiser. Nr. XIV. Folio 276-77

og lyder der saaledes:

Christoffer Walckendorff fick breff Jacob Allday och

thend Grtinlandische Handel anrtirendis. Yt seqtur.

Wor synderlig gunst tillforn, Wiider effter som wor

Capitin Osz Ellskelige Jacob Allday som war forordnede till

thend Grtinlandiske Reigsze forleden Sommer haffuer werrit

foraarsagitt till Bergen at kitibe en anden pincke for XIIcl

daler wdi steditt for thend Hanum war medgiffuen, huilcken

wij kitibte aff Richardus Wedderborn, och Borgerne till

Bergen haffue Anamitt wdi bethalning forne pincke hanum
war medgiffuitt for saa mtigitt then haffuer osz Kosted, och

wij formercke tlienum endnu en Summa pendinge at till-

staa for forne Pincke huor om the wed thieris fulldmechtigo

hosz osz haffuer laditt anhollde, Tha bede wij ether och

begierre Athj nu strax lader thenum forntiige huesz tlienum

wdi saa maade tillstaar, eller gitirre thend forordning med
ethers schriffuelsze hosz Lensmanden paa Bergenhusz Att

hånd thenom for,,e Rest wden wiidere forhalinge forntiier

Saa att Borgerne icke schulle therforre Manis af thenum

paa brtiggen, hosz huilcke the haffue loffuit for forne pincke,

Sammeledis effther som wij haffue tillsagdt skibsfolckitt som
inde ware paa the Grtinlandiske Skiibe med forne Jacob

Allday dobbelltt besollding Naar the egien komme, Effther

som thenum aff osz wdi forne Jacob Alldais bestillinge er

forschreffuen Tha bede wij ether och begierre Athj paa

wwe Wegne strax med thett ftirste forntiiger forne skibs-

follck som war paa Reigszen med for"« Jacob Allday til
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Gronland, hues thet icke allerede skeed er, dobbelltt be-

solldninge, epther som thenum loffuitt er, och ingen for-

hindring ther paa gidrer thenum wdj nogre Maade, paa

thett Att the eller andre som wij paa foraarit egien agte

att bruge paa samme Reigsze, kunde bliffue thesz willigere,

Thisligeste effther som forne Jacob Allday haffuer liyritt oc

leid en wed naff(n) Hans Toniszen 1 med seg paa skibenne

thill Bergen paa forne Reigsze for en Styrmand oc Seilleg-

gere, och tillsagdt hanom fire daller om Monithen, huilcken

schal haffue thiendt hanum fire Monither till skibs, och en

monidt som forne Jacob Allday hanum siiden the erre egien

komen paa sin egen omkostning haffuer hollditt, Tha bede

wij ether och wille Athj sa(a)dantt lader hanum gott bliffue,

oc paa wore wegne fornOiger forne femb Monithers besol-

ding hanum tilstaar for huer Monidt fire daler, Oc som

forne Jacob Allday ydermere lader giffue tilkiende om thend

Capiten wed naffn Dauid Jenszen som var med hanum paa

forne Reigsze Att hanum Endnu Rester hans besolldinge

for samme Reigsze, och att hånd schall werre god for en

Capitin Thj bede wij ether og begiere attj paa wore wegne

fornoiger forne Dauid Jenszen Saadanne besolldinge J kunde

thencke hånd paa samme Reigsze haffuer forthiendt och hand-

ler med hanum att hånd frembdelis bliffuer wdi wor tliien-

neste for en skibs Capitin Forenendis Ether med hanom

om en themmelig besolldning Siiden wille wij giffue hanum

wortt breff ther paa, Wij bede ether ochsaa och wille athj

bestiller Att forno Jacob Alday paa foraaritt maa egien be-

komme med seg paa Reigszen til Gronland the tho pin-

cker, som hånd Senisten haffde med Seg, och forschaffer

att hånd bekommer med Seg alld hues Deell hånd Notorff-

teligen behoffuer. Sammeledis bede wij ether och begiere

Athj bestiller hoss byggemesteren paa Holmen, Att Hånd

gior en bod paa en xviij eller xx Aarer effther thend stbr-

*) Mullgen have vi i denne Hans Tonissen eller Tonnesscn For-

fatteren til den paa Reisen forte og af os ovenfor mcddccllc Dagbog.
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ste pinckes leilighed som kand Jndtagis wdi Skibitt naar

mand Segler, Och schall samme baad werre skilid ad wdi

thuo parther, Saa mand kand sette thend enne wdi tliend

anden Effter som forne Jacob Allday ther om Haffuer thaiid

med Mester Tomermanden paa Holmen At hånd thend kand

bekomme med seg paa foraaritt. Ther — . Actum Haffuer-

ballegaardt xxx Nouembr. Aar Mdlxxix.

Da vi ikke have været i Stand til at komme paa Spor

af nogensomhelst Efterretning om en saadan, i Aaret 15S0

foretagen, Opdagelsesreise til Grbnland, maa vi formode,

at der ikke er blevet Noget af hele dette Foretagende,

uagtet det oiensynligen har ligget Kongen meget paa Hjerte.

Derimod er det fuldkommen sikkert, at den i de Dage

berOmte Sbhane, Mogens eller Magnus Heinesen, i det

derpaa fblgende Aar 1581 1 fra Bergen, som det synes, er

afgaaet med tvende ham selv tilhorende Skibe, for at op-

stige Grbnland. Denne Mogens Heinesen var fodt paa Færo-

erne, hvor hans Fader Heine Hauffregster var Sognepræst
••

paa Ostero; men begge lians Forældre vare Norske, og Fa-

deren drog omsider tilbage til Norge, hvor han fik et an-

det Præstekald. Dette har givet Anledning til at Nogle

have anseet hans navnkundige Sbn for en fodt Normand.

Mogens Heinesen synes tidligen at have lagt sig efter So-

mandskab. Han foer fcirst som Kjobmand fra Bergen til

!

) At denne Reisc ikke kan være gaaet for si® for 1581 , sccs ty-

dcligcn af to den vedkommende Documentcr, hvilke vi strax i det

Fblgende skulle meddele, for furstc Gang aftrykte. Lucas Dcbes

(Færoæ et Færoa. reserata. Del er: Færbernis oc færoiske Indbyg-

geris Beskrifvelse. Kbbafn 1673. S. 22 3) hen flirer Heinesens grbn-

landskc Reise til Aaret 1577; hvorimod Torfæus (Gronlandia antiqua.

Havniøe 1706. S. 29 af Fortalen) antager, at den er gaact for sig i

Anret 1578. Hans Egcdc (Det gamle Grbnlands nye Pcrlustration.

Kkbavn. 1741. 4. S. 14), David Cranz (Historie von Grbnland. 1

'lb. Barby 1765. 8. S 352) og W, A. Graab (Undersbgelses-

Reisc lil Ostkysten af Grbnland. Kbhavn 1832. 4. S. 8) have fulgt

denne urigtige Angivelse af Torfæus.
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Færoerne. Dcrpaa gik han i hollandsk Tjeneste og udmær-

kede sig lier saaledes ved Mod og Manddom
,

at han af

Kong Frederik den Anden blev hjemkaldt for at krydse

imod Fribyttere og Sørøvere, som i den Tid gjorde megen

Skade under Kysterne af Norge, Island og Færøerne. Hans

Bedrifter i disse Farvande falde i det Æventyrlige, ja ikke

sjelden i det Utrolige; de ere efter de blandt Færingerne

opbevarede Sagn forst optegnede af Lucas Debes (Færoæ

et Færoa reserata. S. 213—28) og senere igjen fortalte af

hans Biograph P. T. Wandall (De paa Jægerspriis ved

Mindestene hædrede Fortjente Mænds Levnets-Beskrivelser.

Kbhavn 1783. 4. S. 411—20). Mogens Heinesen havde

en Tid lang fæstet sin Bopæl i Bergen, og det er maaskee

Jakob Allday’s Ophold i Borgens Havn paa Udreisen til

Grønland i Foraaret 1579, som nærmest har givet Anledning

til at Heinesen, efterat Allday’s Forsøg ikke havde ført til

det forønskede Maal, har tilbudt Frederik den Anden sin

Tjeneste til Grønlands Gjenopdagelse. Kongen, hos hvem

Heinesen skal have staaet i stor Yndest, modtog hans Til-

bud og udstædte i Anledning heraf et Beskjermelsesbrev

for ham, hvilket vi her meddele efter den originale Concept

i Geheime-Archivet.

”Giore alle wittherligtt att wij afT wor synderlig gunst

och naade haffue thagitt och anamitt Och met thette wort

obne breff thage oe anamme thenne Breffuisser osz elske-

lige Mogens Heineszen Borger wdj wor Kiøbsted Bergen,

hannum lians thiunde folk gotz, Rørindes och wrørindés,

ihuad som heldst thett er eller neffnis kand, Jnthet under-

taget, vdinden vor Kongelige hegn wern fred och beskier-

melse Besynderlige att ville for oflueruold och wrett be-

skytte, forsuare och handthaffue til alle Itettæ. Och ther-

som nogen halTuer att beschylde eller i nogen maade att

tilthalle The schulle thet giøre med loug och Rett for hans

tilbørlige Dommere och Jcke anderledes [Och Jcke ander-

ledes Dog saa att hånd och theremod schall were forplichtt
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seg tilbOrligen att forholde, Och seg mod nogen Jcke for-

gribe men hende och giOre huer mandt loug og Rett] 1 For-

biudendes alle ehuo the heldst ere eller were kunde Ser-

delis wore fogither Embitzmend och alle andre forne Mogens

Heineszen her mod paa person, thiunde, folck, gotz Rorin-

des eller wrbrindes efTther som foru,t staar at hindre eller

i nogen maade att ofTuerfalde och wforrette wnder wor

hefln och wrede. GifTuit Skander(borg) 17 Febr. Aa 81.v

Dagen derpaa udfærdigedes det egentlige Sobrev, hvil-

ket vi her ligeledes meddele efter den originale Concept i

Geheime-Archivet, men i Et og Andet rettet efter Copien

i don originale Registrant (Norske Tegneiser. 1572—88.

Folio 215 b) i det danske Cancellies Archiv.

Mogens Heineszenn Borger ij Bergenn fick sit sobreflf der

hånd skulle opsoge Gronland vt sequitur.

Vij Frederich thenn Anden — GiOre alle witterliig att

epthersom Gronland med ald Billighed och rett horer vnder

wort Rige Norge och Norgis Krone, och thet nu vdj Mange
aar Jcke hafluer werit besOgt enthen afT osz eller en part

andre fremfarne Konninger vdj Danmarck och Norge, Och
paa thet samme Land, Maa egen komme under sinn rette

(jfluérighed
,

och undersottene ther paa Landitt med NOd-

tbrflftige tillfdringe afT huis the behoflue kunde forsorges,

Teszligeste paa thet Menige almuge ther paa Landit Gud
Alsommegtigste till lofT och ehre kunde bringes till then

Christelige thro och fange then rette Religion och gudtz

Thienncste. Tha haflue wij nu hanndelet med thenne breff-

uisser osz Elskelige Mogens Heineszen Borger vdj vor

kiobsted Bergen, Saa hånd hafluer lofluit och tillsagt Med
thuende hans Skiibe paa sinn egenn omkostninge och Ewen-
tyr nu vdj neste tillkommendis sommer. At schulle med
alffuorliigste flid og Yinskibeliighed giore sit bedste forIle

wortt Land Gronland att opsoge, och om hues haflher ther

*) Dc her i Aftrykket mdklamrcdc Linier erc lgjcn overstregede i

Orlglnal-Conccptcn.
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Ynder Landit findis att kunde fange wisze Kundskaff, att

wij siden fremdelis kunde giøre tlier widere till. Och ther-

som gud Almechtigste wille gilTue hannom lycke til at hånd

kunde finde samme land, och ij saa maade fli osz ther om
wisze Kundskaff, wille wij hannom for slig hans throschaff

flid och wmage naadigst betencke, at hånd ther fore schall

haflue osz vnderdanigst at betacke. Thi bede wij kerligen

alle vore kiere wenner, naaboer och foruanthe och strenge-

ligen biude alle wore fogeder, Embitzmend, Borgemester,

Raadmend och alle andre wore vndersotte som hannd paa

samme Reisze med skib folck och godtz hender fore att

komme, At ij forder och fremmer thennom till thed bedste,

oc thersom the afl* storm eller wuedder Ingtrengis vdj no-

gen ethers haffnner eller strømme, Atj tha wille vndsette

thennom med ancker thuog folck fethalle och huis anden

dell the behoff hffaue och ether om tillsigendis worder.

Thet wille wij med forbemelte wore kiere naaboer oqh for-

uanthe vdi lige och større maade forskylde och bekiende

och aff wor egen vndersothe thz saa alffuorlig hafft haflue.

Actum Skanndelborg then 18 Februrij Aar Mdlxxxj.

I Marginen af Original -Concepten er der af en for-

skjellig, men dog samtidig, Haand tilfoiet Følgende:

Gick ther thou breffue yd
j
samme menning paa per-

gament. Actum Skanderborg thend ISFebruarij Aar mdlxxxj.

I Mangel af en anden samtidig Beretning om denne

Reise, dens Hændelser og Udfald, see vi os nødte til at tye

til Lyschander 1 og at nøies med hvad han (Den Grøn-

landske Chronica. Folio O 3—4 og P 1) har rimet om

Mogens Heinesen og hans Reise til Grønland.

Oc da hånd 2 haffde saa stilled paa Reed

,

*) Claus Christopherscn Lyschander, der diidc 1623 som Kongelig

Historiograph, var, efter Angivelsen i Nyerup’s og Krafl’s dansk-norske

Literaturlexikon ,
fodt omtrent 1557 i Skaanc. Følgelig har han, da

Mogens Heinesen foretog sin Reise til Grønland, været i en Alder

af 24 Aar eller saa omtrent.

2
) Kong Frederik den Anden.
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Att Landdet stod veli, oc haffde god Fred,

Saa tenckte liand Gronland at gæste.

Hånd fick en Bagge, og Norsker Mand,

Veli dreffuen til Soes, oc fremmede Land,

Magnus Heigningszdn loed sig kaldde.

Hånd vaar sig fredig oc frisk i Moed,

Een dapffer Hane oc Styris Mand goed

,

Hånd loed sig det veli befalde.

Hånd haffde da seyled saa manggen Dag,

I Væster oc Sondder met megen wmag,

Fra Franckrig til Jszlands Sjde.

Nu 'wildde liand gierne sin Herre til mag,

Paa Gronland forfare dend Kaaesz oc Sag,

Som inggen Mand monne da vjde.

Hånd fick hannem Folck met Rystning oc skjff,

Sielff motte hånd vacte sin Skantzse oc Ljff

Och derr sit Euentyer standde.

Hånd giorde sig færdig, vaar lystig oc fro,

Och loed saa hen vd at SCen staa,

Huor Gud vildde lade ham Landde.

Hånd stæffned at Iszland
,
som gammel var seed,

Ham tyckte den vaar den gænniste leed,

Dend vildde liand tørst tørstige.

Och sætte der om hen Nordden til Væst,

Och brugte sin Vind, som hånd kundde bæst,

Til hånd kundde Huidsærk 1 tiye.

Derr rncitte ham Taage, Wuær oc Mtirck,

Derr vårr i Soen, som vilddeste Orck,

De kundde slet inggenstæds Strandde.

*) Hvidsærk var Benævnelsen paa en Jokel i det gamle Gronland,

der al’ tre saadanne laa Bygden nærmest, naar man kom fra Island.

Heincsen synes at have sogi Hvidsærk i Vest eller Nordvest af Is-

land ,
hvor vi ogsaa ovre paa Gronlands Oslkyst finde denne Jdkcl

afsat i et Kort over de nordlige Landes, hvilket Heincsen rimeligviis

har kjendt, nemlig Sigurd Stephcnscn’s fra Aaret 1570.
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Suærcken hun dreeff, och Bollen dend brod,

Och leed der offuer stoer Fare oc Nod,

Met meget ham giek til haande.

Dog sætte hånd fræm vildde voffued der paa

Landdet at naa eller unddergaa

,

Som Lycken da lysted at giffue.

Dend Isz hånd dreeff som Klipper oc Land

,

Hånd haled oc fired loed fare fra hånd,

Vaar tjdt vdi haarddeste knjbe.

Fick Landdet omsier i syne oc siet,

Det voxte ham længger meler vanskeligt,

Till Grunden sig ind at tuingge.

Isz haffde betaget baad’ Næsz oc Skær,

Man kundde ey komme de Klipper nær,

For Bollen oc driffuendde Vande.

Thi seyled’ de sig saa vjde hæn om,

Och sogte om Hauffn oc leylig rom,

Mand kundde sig ind ledsage.

Mæn lengger mand kom hert Oster paa leed

Jo skarppere strommede S(3en dær need.

Och giorde dem megen wmage.

De komme oc paa saa undderligt Vand,

Huor Seylstenen huiled i dybeste Baand,

Saa litt kundde Skibben skrjde.

Dær til gaff huær dag bod’ kuld oc knaaeg,

Met mOrck oc Vind, oc stinckkende Taaeg,

Mand kunddet ey længge Ijde.

Och voxte saa huer Dag banggere Kaar,

Och Tjden hun lacked llux vd paa Aar,

Dær vaar ey lang Stundder at hjde.

Thi acted de flittig baade Land oc meed,

Huor meget at Solen vaar skreden need,

Och Lædinggen op monne stje.

Med andden sljg Sager oc Merckketegn,

Dæm kundde ledsage til samme Eegn,
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Om de dend tjre skuld’ friste.

De saae sin Effno, oc lagde der fraa,

Och lode tilbage adt Stien staa,

Dend Kaaesz de fuldeuæl viste.

Leedsagede sig saa liiem til Land,

Met hulddet Skjb oc heelbrede Mand,

Loed Konggen alid Leylighed vjde.

Det vaar hannem kiært oe tæckeligt,

Att Landdet var kommen i syne och Siet,

Mand kom der veli til med Tjde.

Men Lycken hun Danmarck ey blider’ vaar,

Dend Herre kort effter lagdis paa Baar 1

,

Saa manggen til Sorrig oc Qujde.

Dend Htiffuitzmand sætte til Liff oc hallsz 2
,

J

) Kon" Frederik den Anden diide dog ikke strax efler Hcinesen’s

Hjemkomst fra Reisen til Griinland, men forst Skjærtorsdag 4 April

1588.

2
) Heinesen synes ganske kort efter Frederik den Andens Ddd at

have sect sig nodt til at sbge fremmed Tjeneste. Denne fandt han

hos Hertugen af Parraa> daværende spansk Regent over Nederlandene.

Dog har dette maaske blot beslaaet deri , at han hos Hertugen for-

skaffede sig et spanskt Caperbrev, for at kunne krydse imod Engel-

lænderne, som paa samme Tid vare i Krig med Spanien. Ileinesen

opbragte en, i London hjemhiirende
,
Koffardimand til Bergen, hvor

han solgte haade Skib og Ladning. Paa Dronningen af Engellands

Besværing herover blev Heinesen sat fangen paa Kjbbenhavns Slot*

anklaget som Sdrovcr og dornt fra Livet. Denne, som det siden viste

sig, overilede Dom lod En af de fire Formyndere* som i Kong

Christian den Fjerdes Mindrenarighed forestodc Regjcringen, nemlig

den os fra Allday's Reisc bekjendte Christopher Walchendorf, strax

exequere, uden fbrst at indhente sine Medformynderes Samtykke.

Heinesen blev 8 Februar 1589 halshugget paa Slotspladsen
;
han diide

uforfærdet, som han havde levet, og blev i Stilhed begravet paa Ni-

colai Kirkegaard. Men Aaret derpaa krævede Hans Lindcnov, hvem

vi nu
gj en finde som Landsdommer i Jylland, paa Herredagen i

Kolding den mægtige Regjcringsraad til Ansvar for Hcinesens Hen-

rettelse. Og, efterat det var blevet oplyst, at Heinesen havde handlet

efter Hertugen af Parmas udtrykkelige Befaling, og at det af ham i
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Saa vaar der ey mangge anddre til Vallsz,

Sljg Reyse lysted at rjde.

Af denne Lyschander’s rimede Beretning see vi, at

Mogens Heinesen, ligesom hans Forgænger Jakob Allday,

er gaaet norden om Island og derpaa har sat Cours vesler

efter, for saaledes at komme til det gamle Gronland, som

det nærmeste vesten for Island beliggende, Land. Dette

maatte ogsaa ansees for den rette og korteste Y ei
,

inden

John Davis 4585, paa lians forste lleise for at sOge efter

en nordlig Gjenvei til Cliina og Indien, havde opdaget det,

vore nordiske Forfædre i hele sin Udstrækning bekjendte,

meget uegentlig saakaldte Stræde, der bærer hans Navn.

Efter mange Farer og Besværligheder fik Heinesen omsider

Ostkysten af Grønland i Sigte; dog synes han ikke at være

kommen Landet saa nær, som Allday to Aar i Forveien.-

Den svære Driviis, som hidindtil har afviist ethvert Forsog

paa ude fra Soen af at nærme sig GrOnlands Ostkyst, enten

paa Breden af Island eller endnu sydligere, spærrede ogsaa

Heinesen Adgangen til Landet. Han kæmpede forgjæves

Bergen solgte Skib tilforn var blevet priisdiinit i Ostendc, faldt Sagen

saaledes ud ved Herredagen, at Heincsen’s Lig skulde opgraves, for

ærligen og cliristcligen igjen at stedes til IL ile, at den ham over-

gaaede Bom skulde udslettes af Kjøbenhavns Raadslucs Bombog og

ikke komme ham selv i hans Grav, hans Enke Sophia Gyntclberg

eller deres ' fælleds Børn ti! Skade paa gode Navn og Rygte, og at

endeligen Walchendorf skulde betale den uskyldig Henrettedes Ef-

terladte en for den Tid meget betydelig Sum, nemlig 3000 Rigsdaler.

Lindcnov lod Heincsen’s Lig høitidcligcn fore over til Jylland, bvor

ban cicde Orslev Kloster i Nærheden a( Viborg, og begrave i Orslcv

Kirke; hér satte han selv ham et latinskt Epiinphium, som kan læses

hos Bebes (Færoæ § Færoa reserata. S. 225—2(i) og i Erik Pon-

toppidan’s Marmora Banica T. 11. Ilafniæ l/dl. Lolio. S. 218 19.

Walchendorf skal bitterligcn have fortrudt sin Overilelse og i den

Anledning have givet store Almisser til de Fattige $ han udbetalte

ikke blot rundeligen den Erstatningssum ,
som Herredagen havde

idømt ham, til Hcincscn’s Efterladte, men var ogsaa, medens han

levede, Enkens Forsvar og en sand Fader for Børnene.

Grønlands historiske Mindesmærker, 3. Bind. (4^)
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med lis og Taage, Storm og Strøm, indtil den gunstige

Aarstid var forløben, og Dagenes Korthed nødto ham til

med uforrettet Sag at vende tilbage. Om Reisens enkelte

Begivenheder finde vi saa godt som Intet i Lyschander’s

Grønlandske Chronica, der er den eneste samtidige Kilde;

dog er een Hændelse, som noget særdeles Mærkeligt, om-

talt i følgende Strophe:

De komme oc paa saa undderligt Vand,

Huor Seylstenen huiled i dybeste Baand,

Saa litt kundde Skibben skrjde.

Det Sande heraf er formodentligen, at den stærke syd-

vestlige Strøm under Grønlands Ostkyst en eller anden Gang

har standset eller i det Ringeste hemmet Skibenes Fart, uag-

tet Vinden var føielig. Dette Særsyn har enten Heinesen eller

Krønikens Forfatter søgt at forklare af sin Tids Begreber om
Jordens Physik; men Stedet hos Lyschander berettiger os

neppe til at antage, at den dristige Sømand, som

vildde voffued der paa,

Landdet at naa eller unddergaa,

derover skulde være bleven saa betaget af Frygt, at han er

vendt tilbage og ved sin Hjemkomst har foregivet, at nogle i

Havets Dyb skjulte Magnetklipper havde hindret ham fra at

naae Landet. Det er heller ikke Nogen af vore egne For-

fattere, men en Fremmed 1
,
som saaledes har misforstaaet

og overhovedet paa flere Maader udvidet Lyschander’s Be-

retning herom. Peyrere omtaler i hans, første Gang i

Aaret 1647 anonymt i Paris udgivne, Relation du Groen-

land S. 132—34 Heinesen’s grønlandske Reise paa følgende

Maade. ”Le Roy Frederic II, succeda å la pensée de son

pere Christian III. 11 enuoya vn nommé Mognus Heigning-

J

) Isaac de la Pcyrerc, cn lærd EYanskmand, der i Aaret 1644 kom
til Danmark med den franske Ambassadeur Caspar Coignct de la

Thuilleric, tilbragte et Par Aar lier i Norden og siden udgav Rela-

tion du Grocnland. Paris 1647. 8. og ligeledes en Relation de

l Islande* Paris 1663. 8.
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sen, b la découuerte du Groenland. Et si la chose est

telle que le Chroniqueur 1 Pa escrite, il y a vn secret in-

connu
,
& vne cause cachée

,
qui s’oppose visiblement au

dessein que Pon a pour la connoissance de cette terre.

Mognus Heigningsen, apres beaucoup d’erreurs, <fc de

mauuaises rencontres, descouurit le Groenland, mais ne le

peut approcher
;

parceque d’abord qu’il eut veu la terre,

son Nauire s’arresta tout court; de quoy il fut extréme-

ment estonné, & auec raison; car c’estoit en pleine mer,

dedans vn grand fonds d’eau, il n’y auoit point de glace,

& le vent estoit frais. Ne pouuant aduancer, il fut con-

traint de reculer, & de retourner en Danemarc; ou il fit

le rapport de ce qui luy estoit arriué, & dit au Roy qu’il

y auroit de PAymant au fonds de cette mer, qui auoit

arresté son vaisseau. S’il auoit sceu l’Histoire de la Re-

more, peut-estre qu’il Pauroit alleguée aussi b propos que

celle de PAymant.”

Vi have troet her at burde optage den franske For-

fatters originale Fertælling om Heinesen’s Reise til Grøn-

land, da den uden videre Undersøgelse er bleven fulgt af
t

Torfæus (Gronlandia antiqua S. 29 af Fortalen) og endnu

omstændeligere af Holberg (for første Gang i hans Danne-

marks og Norges Beskrivelse. Kbhavn. 1729. 4. S. 577-

78.), hvilken sidste vore senere Forfattere ere vedblevne

troligcn at udskrive. Peyrere’s Bemærkning, at Heinesen,

hvis han havde kjendt den gamle Fabel om Fisken Remora,

med ligesaa megen Føie havde kunnet anføre denne som

Historien om Magneten, har i Ovrigt Torfæus paa det an-

førte Sted (a pisce, qui Remora appellatur, moratum eum

alii conjiciunt) forstaaet saaledes, som om den franske For-

fatter virkeligen havde fundet dette antageligt. Derved har

*) Lysehander, hvis Krønike Pcyrcrc ud trykkeli "en (Relation du

Groenland. S. 9— 10) nævner som den fornemste Kilde, hvoraf han

har ost sine nyere Efterretninger.

(42*)
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Torfæus givet Anledning til at denne Oldtidens fabelagtige

Fisk er kommen til at spille en Rolle i nogle sildigere For-

fatteres Beretninger om Mogens Heinesen’s mislykkede For-

stig paa at gjenopdage det gamle Grtinland.

Et Par Aars Tid derefter tilbod Oliver Brunell i Ant-

werpen sig i Forenin'g med Arndt (eller Arent) Meier i

Bergen at ville paa egen Bekostning gjtire et nyt Forstig

paa at gjenfinde det tabte Grtinland, hvis Gjenforening med

den norske Krone vedblev at ligge Frederik den Anden

særdeles paa Hjerte. For det Tilfælde, at Foretagendet

skulde lykkes dem, betingede de sig Erstatning af alle der-

paa anvendte Omkostninger og udelukkende Ret til for

Fremtiden at beseile Landet. Brunell forlangte endvidere

for sit Vedkommende Kongelig Tilladelse til at nedsætte

sig i Bergen og i sex Aar efter sin Ankomst til denne Stad

at nyde fuldstændig Skattefrihed. Ogsaa dette blev ham
tilstaaet. I Norske Register for Aarene 1572-88 (Original-

Registranten i det danske Cancellies Archiv) findes Folio

393 b. og 94 ftilgende, for ham i denne Anledning udfær-

digede, Kongelige Bevilling.

Oliuer Brunell fick Kongl. Mattsz BretT att maa boesette

seg wdj Bergen och ther att Niude frihed paa

Sex Aars thid. Som efftherftilger.

Wij Frederich. — Gitire alle witterligt Att etTther Osz

Elskelige Oliuer Brunell Borger till AndortT hafluer vnder-

danigst laditt giffue Osz tilkiende, Att hånd er benegen och

tilsindtz Att begiffue Seg ind wdj wortt Rige Norge, Och

seg boesette wdj wor Kitibsted Bergen Ther som thett

maa skie med wor Naadigste wilge och tilladelsze, Och

hånd maa niude nogen Forskonszell och frihed for andre

Att hånd thesz bedre kunde komme till handell och Nering,

Tilbiudendis ther liosz vnderdanigst Att wille lade seg

brugge for Osz wortt land Grtinland Om huilchitt hannem
skall were nogen ledighed witterligt, Alt opstige og beseigle,

Och till ald anden willig och plichtig thienniste, Som en
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thro Ynderdan bur at giore sin Offrighed Tha haffue wij

for sa(a)dane hans vnderdanige w illige Thiennistes tilbud,

och aff wor synderlig gunst och naade, vndt beuilgitt och

tilladt, Och nu med thette wortt obnne Breff ynde beuilge

ock tillade, forne Oliuer Brunell maa seg boesette wdj wor

Kiobsted Bergen Och paa thett liand sammestedtz kand

thesz bedre komme till Nering och biering haffue wij Naa-

digst beuilgitt hannom att maa och skulle were och blitTue

frij och forskonitt for Skatt hold 1 Och slij anden Kongelig

eller Borgelig och byes lliynge, Ydj sex Sambfulde Aar effther

band thid Ankommenthis och Seg ther nederladendis wor-

der. Thjj forbiude Wij —
. N

Actum Nyegaard tliend forste Martij Aar Mdlxxxiij.

Under samme Datum udgik der endvidere for begge

Deeltagerne i det gronlandske Forehavende en saakaldet

Bestilling, der (Norske Register 1575-88 Folio 392) lyder

saaledes

:

Oliuer Brunell Borger wdj Andorff och Arntt Meir

Borgere wdj Bergen fingé bestillinge att opstige

Grtinland. Som efftherfolger.

Wij Frederich. — Giore alle witterligt Att effther som

Gronland aff rette horer och ligger vnder wortt Rige Norge,

och Norgis Kronne, Och thett nu wdj saa mange Aar,

icke haffuer weritt besdgt, Enthen af Osz eller en partt

andre fremfarnne Konninger wdj Danmarck och Norge,

Och Osz Elskelige Oliuer Brunell Borger till Andorff hafl*-

uer vnderdanigst laditt giffue Osz tilkiende, Att hannem

skulle were nogen ledighed
,
Om Samme wortt land wit-

terligt, och tilbdditt Att hånd med sin Madskab- och med-

*) Maaskee blot cn Skriv feil for uthohl
y
,

2
) Dette usædvanlige Udtryk bruges her i Betydningen af en Com-

pagnon eller Medinteressent. Det kommer af eller er i det Mindste

beslægtet med det hollandske Maatschappy , som betyder et Sam-

fund, Interessentskab, Compagnie.
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redere, Osz Elskelig Arntt Meir Borgere wdj wor kiOb-

sted Bergen wille giore sin Ilid och bedste, paa Egen om-

kostninge, och Ewenthyr samme wortt land Grbnland att

opsbge, ther som wij theris thienniste Mille Naadigst be-

thencke, Tha haffue wij Naadigst slig theris wnderdanigst

tilbod, opthagen och handlitt med thennem att the haffue

loffuit och tilsagt paa egen omkostningc thennom att wd-

ruste och giore thend Reysze, och theris yderste flid forne

wortt Land Grbnland att opsbge, Och haffue wij ther emod

beuilgitt loffuitt och tilsagdt Och med tliette wortt obnne

Breff Beuilge loffue och tilsige, Att ther som Gud giffuer

Lycke ther till Att the samme wortt Land kunde finde,

Och forskaffe Osz Sandru och wisse beskied Om haffnernne

ther Ynder liggenthis och anden ledighed, Tha Mille Wij

thennom egen giffue huesz Skiellig omkostning the ther

paa anuendcndis och gibrendis worder, Saa och vnde och

giffue thennom Seerdelis och Synderlig benaading och

Preuilegie paa samme land , ther effther att beseigle

och besdge , frem for Mrore Eignne Vndersotte eller andre,

Dog Osz Sielff frijtt forebeholditt Om wij bleffuo tilsindtz

mied nogenn wore Eignne Skibe Samme wortt land

att lade beseigle Och wille till med theris thro flittig

thienniste med Aid' Kongelig gunst och Naade emod then-

nem forskilde och bekiende. Actum Nyegaard thend 1

Martij Aar Mdlxxxiij.

Endelig blev der endnu under samme Datum for Bru-

nell og Meier udfærdiget et Pas, for hvilket det, af os oven-

for efter Original-Concepten og Cancellie-Registranten med-

deelte, saakaldte Sbbrev for Mogens Heinesen aabenbart har

ligget til Grund. Desuagtet troe vi dog her at burde op-

tage dette Sbpas af Norske Register for Aarene 1572^88,

hvor det findes indfort Folio 392 b. og 93, mindre paa

Grund af at det i Et og Andet afviger fra Heinesen’s Sb-

brev, end fordi vi see os i Stand til at meddele det correc-

tere, end det var Tilfældet med hiint.
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Forne Oliuer Brunnell och Arn tt Meir finge Kongl.

Mattsz Pasz att 1

Wij Frederich. — Gidre alle bitterligt, Att effther som

Gronland aff rette hører ynder wortt Hige Norge og Norgis

Kronne, Och thett nu wdj mange Aar icke liatTuer weritt

besogt enthen all' Osz eller en part andre fremfarnne hon-

ninger wdj Danmarck ock Norge, Och paa thett samme
• •

Land maa egen komme wnder sin rette Offrighed Och

Vndersotternne ther paa Landitt med nottorfftige tilfdringe

alT liuisz the behdffue kunde forsorgis ofluer aldt paa tliet

att menige Almue ther paa Landitt Gud Almechtigste till

Loff och Ehre, kunde foris till thend rette thro, och Gudtz

bekiendelsze, och fange wnderuiszning om thend rene Re-

ligion och Gudtz thienniste. Tha haflue wij nu handlitt

med Osz Elskelige Oliuer Brunnell og Arntt Meir, Saa the

vnderdanigst haflue beuilgitt och tilsagt med theris Skibe

wdj tilkommendis Sommer med alfluorlig Flid och wind-

skibelighed att gidre theris bedste for ,,e wortt land Gronland

att opstige, och beseigle och om liuisz haflner ther ynder

Landitt finthis och anden leilighed att forskafle Osz wisze

Kundskab Att wij Siden fremdelis kunde gidre wiidere ther

till. Thj bede Wij kierligen Alle wore kiere Wenner Na-

boer och foruanthe Och Strengeligen binde, Alle wore Fou-

gether Embitzmend Borgemestere Raadmend och ock alle

andre wore wndersotte Som forne Oliver Brunnell och Arntt

Meier med theris Skibe paa samme Reyse Ilender fore att

komme, Attj fordre och fremme thcnnom till thelt bedste,

Och ther som the aff storm eller wueder, indthrengis wdj

nogen Ethers haffner eller Strdmme Athj tha willo wndsette

thennom med Ancker thoug Folck Fethallie Och liuisz an-

den deell the behoff haffue, och Ether om tilsigendis wor-

der. Thett wille wij med forbem te wore kiere wenner Na-

boer och Foruantte wdj lige och stdr(r)e maade forskilde

*) Iler er i Registranten ladet Plads aaben lor to Linier i Over-

skriften, som senere dog ikke crc blcvne udfyldte.
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och bekiende. Och alT wore eignne wndersotte thett saa

alfluorligen haflflt lialTue. Actum Niegaard then j Martij Aar

Om Brunell og hans Medinteressent, efter af den dan-

ske Regjering saaledes at have erholdt alle de af dem an-

søgte Tilsagn og Begunstigelser, virkeligcn liave gjort noget

Forstig paa at gjenfinde det tabte Grønland, derom savnes

nu enhversomhelst Efterretning.

Vi troe ikke at burde slutte nærværende Beretning om
de til Grønlands Gjenopdagelse sigtende Foranstaltninger,

som have fundet Sted i Kong Frederik den Andens Regje-

ringstid, eller rettere denne vor Samling af de hidindtil ubc-

kjendte Materialier til Kundskab om disse tilhobe mislyk-

kede Bestræbelser, uden her endnu at meddele et ligeledes

ubekjendt Actstykke, der, endskjønt det er udateret, fore-

kommer os upaatvivleligen at være fra Frederik den Andens

Tid. Det er en skriftlig Erklæring af Adelsmændene Peder

Hvitfeldt 1 og den os allerede tidligere bekjendte Christopher

Walchendorf, hvilken muligen har skullet tjene som et Slags

Program ved Indbydelsen, til under deres Auspicier at stifte

et grønlandskt Interessentskab. I den Samling af lutter

Grønlandica med faa Undtagelser, som bevares iblandt de

Arna-Magnæanske Haandskrifter under Nr. 770 c. i Quart,

og hvoraf vi have fremdraget den ovenfor meddeelte Dag-

bog over Jakob Allday’s grønlandske Reise, befinder der

sig den, som det synes, originale Concept til denne Erklæ-

ring, paa et Ark i Folio. Den har hverken Datum eller

*) Formodentlige*) Peder Ilvilfeldt til Skibbelundgaard
,

Son af

Otto Hvitfeldt til Ourebygaard, gift med Anna Urne> som medbragte

ham Engestofte, hvortil han ogsaa undertiden skrives, og dod om-
trent 1610. Dette er uden Tvivl igjen den samme Peder Hvitfeldt,

som i Frederik den Andens Tid ciedc cn af de daværende adelige

Gaarde her i Kjobcnhatn
,
og efter hvem cn af Hovedstadens Gader

£ndnu den Dag i Dag forcr Navn af Pcdcrhvitfeldtsstræde.
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Underskrift, men har været sammenlagt i Form af et Brev,

og lyder, som folger.

.Jtem hafluer Ivongl. Mattz. wntli och tilladt att Jeg

Peder HuitlTeldt mett Chrestofler Walkendorpt maaglie op-

suge Gronlandt som haffuer werett itt skattlandt tiill Norgis

' Kronne: oc vdj langsom(m)eliige tiid hafluer werett bortte

saa Jngen mand tliett nu vedt paa wor egenn efluentyr

och vnkost: Och att wij begge fornelTnde Peder och Chre-

stofler maaghe tiill os thage tiill att bekoste samme reygze

oc segladz mett: Huilcke wij selfl viille: Er thett saa der

som gud almectigeste gifl'uer Naade att wij samme Gron-

landt finde kunde: eller nogenn anden eflentyr wdj frem(m)ede

lande : Tha skulle forbeneflnde Peder och Chrestofler mett

tlieris med redere haflue bruge oc besegle sam(m)e lande:

tlionom tiill theriis egett galTn och heste dog Konningen

siin skatt och Herlighedt afl“ forue Gronlandt som the vdafl’

arildz tiidt Norgis Kronne mett rette pliictuge ærre: Och

gitTuer gud lbcken att wij bekomme samme gronland eller

nogenn andre lande ther som nogenn nyttlie oc profilt 'wore

att bekomme Tha skulle forbeneflnde Peder ocli Chrestofler

mett theriis met redere bruge sam(m)e lande J meden thj

eller nogen theriis met Redere LefTue: Och kongl. mattz.

eller hans epther kom(m}ende konninger icke att tiilstede

nogre andre sam(m)e Segladz att bruge eller bruge lado

emodt theriis wilge och samtycke, Och ey wdj nogenn

maade oss att afl* threnge frann samme lande och segladz

naar wij ha(luer giortt wnkosten och staaett farliigheden och

eflentyrett men thonum att bruge som florre siiger.”

Hvorvidt dette Forehavende af de tvende Adelsmænd

har havt nogen Fremgang og virkeligen er kommet til Ud-

forelse, derom see vi os ikke i Stand til at meddele vore

Læsere nogensomhelst Underretning. Saa meget tor vi

alligevel antage for afgjort, at det ligesaa lidet, som alle de

andre lignende Foretagender i denne Konges Regjeringstid,



666 NYERE REISER TIL GRONLAND.

har fort til det forønskede Maal, det gamle Grønlands Gjen-

opdagelse.

' Inden vi gaae over til det følgende Aarhundrede, i Be-
gyndelsen af hvilket Kong Christian hen Fjerde (1605-7)

udsendte tre Expcditioner efter hinanden, for omsider at

gjenfinde det under hans Forgænger forgjæves søgte Grøn-
land, troe vi korteligen at burde omtale de vigtige Opda-
gelser af Engellænderen John Davis, som endnu falde i

Slutningen af det sextende Aarhundrede. Disse bidroge

nemlig meget til at berigtige de i den Tid herskende vrange

Forestillinger om Grønlands egentlige Beliggenhed og kunde
derfor ikke blive uden betydelig Indbydelse paa de følgende

danske Opdagelsesreiser til dette Polarland; dette gjælder

navnlig om de to første Expeditioner under Kong Christian

den Fjerde. Syv Aar efter den sidste af Frobisher’s trende

Ileiser, hvilke vi i det Foregaaende leilighedsviis have be-

rørt, udrustede nogle formuende Kjøbmænd i London to

Skibe, The Sunshine af 50 og The Moonshine af 30 Tons

Drægtighed, ene og alene i den Hensigt at søge en gjen-

nere Vei norden om Amerika til China og Indien. De be-

troede Anførselen over disse tvende smaae Skibe til John
Davis, som den 7de Juni 15S5 med dem gik under Seil

fra Dartmouth. Efter 6 Ugers Seilads befandt lian sig den

19de Juli omringet aflis, i Mundingen af det meget uegent-

ligen saakaldte Stræde, der bærer lians Navn. Den følgende

Dag hk han Sydvestkysten af Grønland i Sigte. Den af

ham opdagede Kyststrækning (formodentlig Oen Nunarsoit

i den nordligere Deel af Julianehaabs District og denne Oes
nærmeste Omgivelser) forekom ham saa vild, Øde og over-

hovedet af et saa afskrækkende Udseende, at han kaldte

denne Deel af Sydgronland Land of Desolation. Forme-
delst Isen, som omgav hele denne Kyst, kunde lian ingen-

steds lande, uagtet han stod sønder paa langs med Landet
indtil paa 00° N. Br. Her, altsaa omtrent paa Høiden af

Nennortalik og Friedrichsthal
,

vendte Davis om igjen og



667- NYERE REISER TIL GRONLAND.

fulgte nu Kysten, forst i nordvestlig og senere i næsten

nordlig Retning. Paa 64° 15' N. Br. var Kysten fri for

lis og Landet bestod her for storste Delen af mangfoldige

Oer, imeljem hvilke der fandtes gode seilbare Lob og Sunde.

I et af disse sidste gik Davis til Ankers og gav det Navn

Gilbert’s Sound. Det maa uden Tvivl soges i den Deel

af Godthaabs District, som indbefattes under den endnu

gængse hollandske Benævnelse af Baals Revier. Efterat

have ligget her i nogle Dage og drevet Tuskhandel med de

Indfodte, der beskrives som overmaade godmodige og fre-

delige, gik Davis den Iste August med en foieiig Vind

atter under Seil, for at forfdlge det egentlige Maal for sin

lteise. Den 6te i samme Maaned opdagede han paa den

modsatte Side af Strædet Land paa 66° 40' N. Br. og an-

krede her under et lioit Kystfjeld, hvilket han gav Navn

af Mount Raleigh. Ikke langt siinden for dette opdagede

han den Ilte August det nordlige Indlob i Hudsonsbugten,

der senere har faaet Navn af Cumberland Strait. Han

trængte omtrent 60 engelske Somile (Leagues) ind i dette

Stræde; men da nodte den allerede fremrykkede Aarstid

ham til for dette Aar at opgive sine Undersiigelser og at

vende tilbage til Engelland. Her fandt man sig i den Grad

tilfredsstillet ved Udfaldet af denne forste Reise
,

at Kjob-

mænd i Exeter og andre engelske Stæder forenede sig med

dem i London, for at sætte Davis i Stand til det paafOl-

gende Aar at fortsætte sine Opdagelser. Da han den 7de

Mai 15S6 lob ud fra Dartmouth, havde ban, foruden de to

mindre Skibe fra det foregaaende Aar, et stort Skib The

Mermaid af 120 Tons Drægtighed og desuden The North-

Star, en Pinasse paa 10 Tons, under sin Commando. Men

Udfaldet af denne Reise kom ingenlunde til at svare til de

store Forventninger. Den 15de Juni fik han den sydligste

Deel af Gronland i Sigte; men paa Grund af heftige Stor-

me naaede han fOrst den 29de samme Maaned den Deel

af Gronlands Vestkyst, han Aaret i Forveien havde besogt
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under 64° N. Br. Grønlænderne viste sig ikke fra en saa

fordelagtig Side, som ved deres forste Bekjendtskab
;

især

vare de i høi Grad tyvagtige. Han forfulgte Vestkysten af

Grønland indtil 66° 33' N. Br.
,
hvor Besætningen af The

Mermaid nægtede at følge ham videre mod Nord. I)a han

omtrent paa Høiden af Cap Farvel havde afsendt The Sun-

shine og Pinassen under Richard Pope for at søge en Gjen-

nemfart imellem Ostkysten af Grønland og Island, havde

han nu kun The Moonshine tilbage. Med dette lille Fartøi

stod han vester efter langs med den sammenhængende lis,

der havde standset hans videre Fremtrængen imod Nord.

Paa den anden Side af Strædet fik han Land i Sigte paa

66° 19' N. Br. og fulgte nu denne Kyst sønder paa indtil

54° N. Br. Den gode Aarstid var imidlertid forløben
,

og

Storm og Uveir nødte Davis til at vende tilbage til En-
gelland, hvor lian ankom i Slutningen af October. Af de

tvende Skibe, som Davis havde sendt østen om Grønland,

kom The Sunshine med uforrettet Sag igjen tilbage til En-
gelland; men fra Pinassen, som i en frygtelig Storm paa

Hjemreisen var bleven skilt fra det større Skib, hørtes der

aldrig Noget. Efter dette mindre heldige Udfald af den

anden lleise, havde Davis store Vanskeligheder ved at faae

en ny Expedition udrustet. Omsider lykkedes det ham
dog, da han lovede ved det rige Fiskeri under Grønlands

Kyster at ville stoppe de medgaaende Omkostninger., Den
19de Mai 1587 gik han med The Sunshine, The Elizabeth

og en anden Pinasse i den forlistes Sted atter under Seil

fra Dartmouth. I Midten af Juni Maaned vare de i Baals

Revier, hvor de to større Skibe bleve tilbage for at fiske.

Med Pinassen derimod gik Davis selv langs med Vestkysten

af Grønland, for at gjøre nye Opdagelser. Den 24de Juni

var han paa 67° 40' N. Br. , hvor han saae en Mængde
Hvaler. Han gav denne nordligere Kyststrækning af Grøn-

land Navn af London Coast og naacde den 28de samme
Maaned det nordligste Punkt, som han overhovedet kom



669NYERE REISER TIL GRONLAND.

til, nemlig Hope Sandcrson paa 72 ° 12' N. Br. Da Vinden

var gaaet nordlig, stod han nu atter vester ud i Strædet;

men, efter omtrent 40 Somiles Seilads i aabent Vande, traf

han paa Isen
,
som vedblev at lægge ham uovervindelige

Hindringer i Veien. Omsider tik han den 19de Juli Mount

Raleigh i Sigte og befandt sig den fblgende Midnat i Mun-

dingen af det Indlob i Hudsonsbugten (Cumbcrland Strait),

hvilket han .paa ' sin forste Reise havde opdaget. Efterat

have anvendt et Par Dage paa Undersøgelsen af dette Stræ-

de, hvilket han dog ikke seilede til Ende, kom han til det

sydligere Indlob i Hudsonsbugten ,. hvilket han gav Navn af

~ Lumley’s Inlet, da han i det ikke kunde gjenkjende det af

Frobisher tidligere opdagede Stræde. Endeligen fandt Davis

endnu paa denne Reise det store sydlige Indlob, igjennem

hvilket Hudson senere trængte ind i den, efter ham be-

nævnede, meget uegentligen saakaldte Bugt, og som der-

for med Rette fører Navn af Hudsonsstræde 1

;
men, da hans

Provisioner vare stærkt medgaaede, ilede han over til Grøn-

land, for atter at forsyne sig
#
og derpaa at fortsætte sine i

hoi Grad lovende Undersøgelser. Med inderlig Harme er-

farede Davis imidlertid ved sin Ankomst i Baals Revier, at

begge de større Skibe, som han sikkert regnede paa at

forefinde der, allerede vare afseilede til Engelland. Der

blev nu Intet tilbage for ham uden i sit lille Fartøi og med

ringe Forraad ligeledes at tiltræde Hjemreisen til Engelland,

hvilket han ogsaa i Midten af September lykkeligen naaede.

Efter disse trende Opdagelsesreiser i Norden
,

hvis Resul-

tater med Hensyn til Kundskaben om Grønlands sande Be-

liggenhed vare alt for vigtige til at de i nærværende Udsigt

over de danske Reiser til dette Land kunde forbigaaes,

*) Pa\is cr dog ikke den fiirstc
,
som bar Åreret inde i ITudsons-

stræde. Den lærde iina% ngivne Forfatter af A Memoir of Sebastian

Cabot; with a Rcview of tbe History of Maritime Discovery. Second

Ed. London 1832, bar S. 297-98 viist, at allerede Frobisher paa

hans tredie Reise i Aarct 1578 vii koligen bar været i delte Stræde.
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gjorde John Davis baade i hollandsk og i engelsk Tjeneste,

liere Reiser til Ostindien. Paa en af disse blev han af

japanske Sorovere, hvis Jonke man havde taget, dræbt den

29de December 1605, altsaa netop i Slutningen af det Aar,

i hvilket Kong Christian den Fjerde udsendte den forste

Expedition til Grønlands Gjenopdagelse.

I denne Anledning havde Kongen taget liere Fremmede
i sin Tjeneste og iblandt Andre indkaldt en, med hine nord-

lige Farvande vel bekjendt, Sømand ved. Navn James Hall

fra Engelland. Denne gjorde alle tre Reiser (1605-7) med
i Egenskab af Principal Pilot eller Pilot Major, som han

selv kalder sig i sine paa disse Reiser førte Dagbøger. Af

disse har den bekjendte engelske Samling af ældre Reisebe-

skrivelser, Purchas his Pilgrimes kaldet, meddeelt den første

og den anden i temmelig udførlige Udtog (3 Rd. London 1625.

Folio S. 814-27). Vi ville her fornemmeligen følge disse,

endskjønt de ikke ere skrevne uden en vis Animositet imod

de Danske, som vare uenige med Hall i at søge Grønland

i en saa betydelig Afstand fra^ Island. Den samtidige Ly-

schander, hvis Grønlandske Chronica udkom 1608, deler

heri aabenbart sine Landsmænds Mening, idet han 1. c.

Folio P. 4 saaledes omtaler James Hall:

Hånd liaffde førr seyled dend samme Kaaesz,

Til Frjszland oc andden Land ligger der hoesz,

Hen undder America Sjde.

Och gaff fast ahn (som mangen veli meen)
• •

Langt Oster der fra vor Grønlands Green,

Som stræcker der vd saa vjde.

Mæn huor der om er, haffuer inggen Mand frist,

Och kand der ey sige fra noget vist,

Men det veed Baggen til pricke:

Det er icke nær dend Kaaesz eller Strjg,

Som Fordum paa Grønland stræckede Sjg,

Det meer vdi Nørr monne ligge.

Expeditionen
,

som i Foraaret 1605 afgik herfra til
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Grønland, bestod af tre Skibe, nemlig Trost

1

,
Loven- og

en Jagt 3 (Pinasse). Trost var Admiral, som det i den

daværende Talebrug hed
,

fordi dette Skib fortes af John

Cunningham 4
,
som var Chef for Expeditionen og havde Hall

}

) Trost var efter J. Ilall’s Angivelse af 30-40 (engelske) Læsters

Drægtighed. Det var 1609 og 10 med i Osterscien under Rigs-Ad-

miralen Mogens Ulfeld
,
var senere 1634 ved Prinds Christians For-

mæling et af dc Skibe pna Kjbbenhavns Rhcd, som beundredes af alle

Fremmede, men noget efter 1650 forekommer det i Durcll’s Relation

som et gammelt og fordærvet Skib paa 16 Kanoner; j\fr. Gard c’

s

Llterrelninger om den danske og norske Sdmagt. 1 ild, Kbhavn 1832.

S. 86, 87, 136 og 148.
2

) Loven eller rettere Rode LdfTuc var omtrent af samme Dræ*'ti‘r-
r> n

hed som Trost og var ligeledes 1609 og 10 under Mogens Ulfeld i

Ostersden (Garde’s Efterretninger. 1 Rd. S. 86 og 8/).
3
) Jagten var ligeledes, efter Ilall’s Angivelse, 12 Læster eller saa om-

trent drægtig og forte Navn af Katten. Det cr uden Tuvl den samme,

som under Navn af Gronlandskc Kat forekommer iblandt de Skibe,

med hvilke Admiral Godske Lindcnov den 3die August 1610 under

Bornholm stddtc til Flaaden under Rigs-Admiralen Mogens Ulfeld

(Garde’s Efterretninger. 1 Bd. S. 88).

4
) John Cunningham var en vidt bereist skotsk Adelsmand, som i

Danmark og Norge sædvanligtiis kaldtes Hans Koning, Koning eller

Kdnig og skrev sig til Gjerdrup (i det vestlige Sjælland). Efter i

here Aar at have tjent som Kongelig Skibshovedsmand, fik han 1619

Vardohuus Lehn eller med andre Ord Ost- o*» Vest-Finmarken i
ri

Forlehning. Dette Lehn beholdt han i hele 32 Aar, indtil han om-
sider 1 65 1 i en hoi Alder blev aflos t af Jorgen Friis, en Stin af

Cantsler Christian Friis; jvfr. Samlinger til det Norske Folks Sprog

og Historie. 3 Bd. Christiania 1835. S. 157. Baade James Hall

(Purchas his Pilgrimes. The third Part. London 1625. Folio S.

814) og Slange (Christian den Fjerdes Historie. Kbhavn 1749.

Folio. S. 217) berette udtrykkeligen
, at Cunningham var Ovcranfo-

rcren af den i Aaret .1605 til Griinland udrustede Expcdition
; hvori-

mod Holberg (Dannemarks Riges Historie. Anden Ed. Tomus 2.

Kbhavn 1753. 4. S. 601) uden Tvivl feilagtigen antager, at Godske

Lindcnov allerede har været Øverstbefalende paa den forste af de

lrc gronlandskc Reiscr.
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ombord hos sig. Løven førtes af Godske Lindenov 1 og

Jagten af en Engellænder yed Navn John Knight2
. Den

2den Mai 1605 seilede de tre Skibe fra Kjøbenhavn og

kom samme Dag paa Helsingørs Rhed, hvor de ankrede,

for at indtage Vand 3
. Dette skete den 3die, paa hvilken

Dag Capitainerne, Lieutenanterne, J. Hall og de øvrige

Styrmænd, for desto bedre at holde Følgeskab med hinan-

den, opsatte og underskreve nogle Artikler, som dog senere

ikke bleve overholdte. Den 6te kom de i Havn i Flekker-

oen, hvor de atter indtoge Vand og Brændsel. Don Sde

forlode de Flekkeroen, kom samme Aften under Lindesnæs

og fik den 13de Faire-Isle, imellem Skotland og Hetland,

og den følgende Dag to af de vestligste af Orkenøerne i

Sigte. Efter en heldig Seilads over det Atlantiske Hav fik

man allerede den 30te Mai fra Trost, som i Taage og

Tykning var bleven skilt fra Løven og Katten, paa 59° 50'

N. Br. det Sydligste af Grønland i Sigte, hvilket man til

Ære for Kongen gav Navn af Cap Christian. Hele Kysten

her i Nærheden viste sig imidlertid saaledes omgiven af

lis, at det var aldeles umuligt for noget Skib at nærme

2
) Godske Lindenov cr ct Navn, som i Begyndelsen af det syttende

Aarbundrcde oftere forekommer i den danske Marines Annaler. Ilan

nævnes 1608 som Chef paa Holmen (uIIolmens Admiral”) og var

1612 Næstcommanderende (CJnder-Admiral) paa den store FIaade,

som Rigs - Admiralen Mogens Ulfeld samme Aar comraanderede i

Ostersben (Garde’s Efterretninger. 1 Bd. S. 90).

2
) John Knight blev Aaret derpaa af det Mosho\itiskc og det Ost-

indiske Ilandels-Compngnic i Engelland udsendt for at opdage Nord-

vestpassagen. Men under Labradorkysten blev hans lille Fartoi, llope-

.
well af ikkun 40 Tons Drægtighed, ilde tilredt af Isen og han selv for-

modentligen dræbt af de Indfødte, da han med tre Andre, hvori-

blandt en Broder af ham, paa en O vovede sig hbicrc op i Landet

og aldrig mere kom tilbage.

3
) Dette stemmer ikke ganske ovcrccns med Beretningen i en, hid-

indtil utrykt og uhekjendt, dansk Dagbog over denne Rcisc, hvilken vi

i det Følgende skulle meddele.
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sig den. Hall ansaae det for nødvendigt atter at staae ud

tilsøes, for saaledes at gaae klar af Isen. Han tvivlede

nemlig ikke om
,

at han jo i Nordvest for Cap Desolation

vilde træffe Kysten fri for lis. Paa Grund heraf seilede

han hele den følgende Nat i Vestsydvest. Den 3ite om

Morgenen tidlig fik han Løven i Sigte
5
men Jagten var

ikke at øine. Capitainen, Lieutenanten og Styrmanden paa

Loven kom nu ombord i Trost, hvor Hall paa deres For-

langende tilstillede dem et Sokort over disse Kyster
,

dog

forst efterat de, ifølge hans Forsikkring, hoitideligen havde

lovet ikke at ville forlade ham, saalænge Vind og Veir til-

lode dem at blive sammen. Dette holdt de dog ikke læn-

gere end til den Ilte Juni, da Loven, efterat have løsnet

et Skud, gik fra Trost og Katten. Dette skete, som Hall

paastaaer, af Frygt for Isen og efterat de Commanderende

paa Loven forgjæves havde opfordret Skipperen og Mand-

skabet paa Trost til at følge deres Exempel. Lyschander

derimod angiver, at Grunden til at de Danske paa Løven

vægrede sig for at følge Hall længere laa deri, at de an-

toge, at han styrede en feil Cours til Grønland.

De actede veli aff mærcke oc meed,

At Grønland laa paa en langt andden Leed,

End hånd monne styre oc stæffne.

Thi toge de sælff til Hiærte oc Sind,

Och vendde der
1

Skib hæn under dend Vind,

Som Herren Gvd gaff dem Effne.

Och lode it aff deris Stycker gaa,

At Enggelsken skuldde dær af forstaa,

De lysted ey længger at følge.

De drack hannem til paa skeide oc skili,

Hånd maatt’ dem følg 1 eller fare væl,

De villed ey for hannem dølge.

De haffde en Dansker Styris Mand 1 god,

*) Hall nævner ham Peter Kielsen iKilscn) fra Kjobenhavn ,
men

cr langt fra at give ham noget godt Skutlsmaal. Efterat ha\c lor-

Gronlands historiske Mindesmærker, 3 Bind, (43)
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Vaar frisk oc snild i Mund oc Mod,

Dend Kaaesz vilddo liand veli friste.

Forsøge men mand dennem trode veli,

Dend Danske Mand duer oc noget seli,

Naar de dend fræmmed maa miste.

De sætte ræt ofluer som dem syntes bæst,

Att Grønland laa dem leyligst oc hæst,

Om det vaar ellers at findde 1
.

Men under Landet traf de lis og Taage, og ingen

Havn var at linde. Lindenov’s Lieutenant2
,
som med

Skibsbaaden var gaaet fra Borde, søgte forgjæves og for-

vildede sig endog i flere Dage fra Løven. Efterat have

døret meget Ondt, opdagede han omsider en fortrinlig Havn,

i hvilken Skibet lykkeligen kom til Ankers. 1 tre Dage

laae de her og tuskhandlede med Grønlænderne. Disse

bragte de Danske en stor Mængde Sælskind, foruden Ræve-

og Hvidbjørneskind
,
samt nogle af de i den Tid saa hoit

skattede Eenhjørningshorn (Narhvalstænder). Alt dette gave

de villigen hen for Hægter, Naale og andet ubetydeligt

talt, hvorledes Cunningham igjen havde sat Mod i Mandskabet paa

Trost, der den 10de Juni var blevet aldeles forsagt ved i tyk Luft

at mode nogle mægtige Iisijcldc, til foler ban: yet rmthing would

perswade tbose fearfull persons in the Lion, espccially the Slcerman,

who had rather long before tbis time bauc returned home, tben to

hauc procccdcd on the action, as before the said Stcerman had done

vvlien bc was imploicd eight yecres before in the said action or

disconcrie. Dette Sidste i det Mindste forholder sig neppe saaledes;

thi det er ikke bekjendt, at der i de sidste Aar af det sextendc Aar-

hundrede har fundet nogen saadan Expcdition Sted, i hvilken Peter

Kielscn havde kunnet dcellagc.

3

) Den Gronlandske Chronica. Kbhavn. * 1608. Folio Q 2.

£
) Karsten Mantcufel eller Mandiuffel (Mandiucl), som han i Dan-

mark blev kaldet, var kommen herind fra Saxen og havde forst tjent

Kong Christian den Fjerde som Page. I Aarct 1608 var lian Skibs-

høvedsmand under Godske Lindenov, da denne med to Orlogsskibe

skulde til Ostersben. (Garde’s Efterretninger. 1 Bd. S. 84).



675NYERE REISER TIL GRONLAND.

Jernfang. De viste sig meget tilbøielige til Tyveri og stjal

Alt, hvad de kunde brække lOst paa Skibet; tilsidst gave de

sig endog i Færd med Anker og Toug. Den fjerde Dag

lettede Lindenov Anker, for at begive sig paa Hjemreisen,

men bemægtigede sig forst to af de Indfodte, som vare

omborde. De Ulykkelige, der saaledes saae sig berøvede

deres Frihed
,

bleve herover saa rasende ,
" at man maatte

binde dem. Deres Landsmænd vilde komme dem til Hjælp

og angrebe det bortgaaende Skib med deres Buer og Slyn-

ger; men et Kanonskud drev dem paa Flugten. Den syt-

tende Dag, efterat Lindenov havde forladt Grønland, var

han alt i Sundet og kom den 28de Juli 1 om Aftenen til

Ankers paa Kjøbenhavns Rhed. Hans Ankomst vakte her

almindelig Glæde, og Kongen kom selv tilligemed Dronnin-

gen ombord, for at tage de fra Gronland hjembragte Ind-

byggere og Producter i Oiesyn. Hvor det har været i

Gronland, at Lindenov kom til Landet, er vanskeligt at

angive, da vi Intet have tilbage om hans Reise uden Ly-

schander’s rimede Beretning. Der er imidlertid neppe no-

gen Grund til at antage, at han er landet paa Ostkysten.

Snarere har han været inde under Sydvestkysten af Grøn-

land, hvilket ogsaa synes at stemme overeens med en sam-

tidig Angivelse i en haandskreven Beretning om de i Aaret

1605 af Lindenov og Hall med Vold bortførte Grønlændere.

Denne skulle vi meddele i det Følgende.

Endnu den samme Dag, paa hvilken Løven forlod Trost

og Katten, altsaa den Ilte Juni, klarede de to sidstnævnte

Skibe Isen fra sig og satte nu deres Cours lige over ad

Grønland. Den 12te om Morgenen tidlig fik de Landet i

») Delle Dfituvn, som findes bos Slange (Christian den Fjerdes

Historie. Kbhavn. 1749. S. 217) er formodentlig det rette, da det

falder sammen med Lyschander’s Angivelse om at Lindenov kom til-

bage til Kjobcnhavn paa St. Olufs Aften. En anden Samtidig, hvis

korte Beretning vil blive indrykket i del Folgcnde, ansætter derimod

Lindenov’s Hjemkomst til den 27de Juli.

(43*)
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Sigte. Det var hoit og bjergigt; paa Toppen af Fjeldene

laa der endnu overalt Sne, men Kysten var aldeles fri for

lis. Da de nærmede sig Landet, saae de et lidit Fjeld rage

frem over alle de ovrige, hvilket Hall gav Navn af Mount
Cunningham 1

. Kysten selv, der laa imellem to Forbjerge, af

hvilke de efter den regjerende Dronning kaldte det sydli-

gere Dronning Annas Cap og det nordligere efter Enke-

dronningen Dronning Sophias Cap, strakte sig saa temme-
lig i Nord og Syd. Efterat have seilet imellem nogle Oer,

kom de paa Sydsiden af Mount Cunningham ind i en Fjord

med hdie og steile Fjelde paa begge sine Bredder, hvilken

de gave Navn af Kong Christians Fjord 2
. Denne havde

saa overordentlig dybt Vande, at de maatte seile 6 til 7

engelske Sømile 3 op i den, inden Skibene omsider paa 16
Favnes Dybde kunde finde Ankergrund. Hall og Cunning-

ham gik strax i Land og traf, paa deres Vandring langs

med Bredden, noget længere oppe i Fjorden paa liere Gron-
lændere, som her stode paa Sildefangst 4

. De viste sig i

Førstningen meget frygtsomme og flygtede fra deres Skind-

telte
;
men de lode sig dog snart berolige og kom ombord,

for at tuskhandle med de Danske. Den 13de observerede

*) Dette Cunningharu’s Fjeld er sikkerligen Kjcrlinghættcn (paa
Grønlandsk Nesaursak), ct meget hoit og i betydelig Afstand kjen-

deligt Fjeld i Nærheden af Colonien Holstcinsborg.
2
) I denne Ljord kunne vi neppe miskjende Aniertlok Fjorden,

paa Nordsiden af hvilken Kjerlinghætten hæver sig op imod Skyerne.
3
) Aniertlok Fjorden

, som ved to Sunde slaacr i Forbindelse med
den sydligere Ikcrlok Fjord

,
antages i Almindelighed for at gaae 8

Mile ind i Landet.
4
) Den grondlandske Sild (Angmaksak) er ikke den virkelige Sild,

men Lodden (Salmo arcticus O. Fabr. og Mallotus arcticus Cuvier).

Den indfinder sig paa en vis Tid af Sommeren i cn ganske utrolig

Mængde i liere af Grønlands Fjorde, hvor den da oses op af de
Indfødte, torres i Solen og gjemmes til Vintcrforraad. Angmarset-
terne i Aracrtlok Fjorden udgives netop for at være usædvanlig store

og velsmagende.
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Hall Brcden, hvilken han fandt at være 66° 25' for Ski-

benes Ankerplads og 66° 30' for Mundingen af Fjorden.

Hen 14de og 15de laae de Danske stille og handlede med

Grønlænderne, som især bragte dem Sælskind og Hval-

harder, Hvalrostænder og Eenhjørninghorn
,

og derfor med
Glæde modtoge gamle Som og andre Ubetydeligheder af

Jern i Bytte. Den 16de gik Hall ombord i Jagten, for med
den at undersøge Kysten nordenfor Kong Christians Fjord;

men neppe havde han lettet med en foielig Ostsydost,

førend det faldt ind med Stille. Derpaa begyndte det at

blæse saa haardt af Vestnordvest, at Hall igjen maatte gaae

til Ankers ikke langt fra Trost. Efter Middag benyttede

Trost Vestenvinden for at gaae høiere op i Fjorden, hvor

det større Skib efter Aftale i 20 Dage skulde oppebie Hall’s

Tilbagekomst, med Jagten. Medens denne for Modvinds

Skyld den 17de og 18de maatte blive liggende, begyndte

Indbyggerne at vise en saa fjendtlig Adfærd, at de ombord

i Jagten værende Danske saae sig foranledigede til at gjØre

Brug af deres overlægne Skudvaaben. Den 19de forlod

Jagten sin Ankerplads, men kom den Dag ikke længere

end til en Havn paa Sydsiden af Mount Cunningham, hvil-

ken Hall paa Grund af dens Fortrinlighed gav Navn af

Danmarks Havn. Den 20de gik Hall med Jagten ud af

Danmarks Havn og blev imellem Oerne og det formeentlige

Fastland omringet og forfulgt af en Mængde Indfødte i de-

res smaae Skindbaade; de viste et meget fjendtligt Sindelag

og tilføiede hans engelske Oppasser et alvorligt Saar. Om
Aftenen bragte en frisk Ostenvind ham lykkeligen ud tilsøes.

Hall undersøgte nu Landet nordenfor Kong Christians

Fjord og indtil 69° N. Br. Paa hele denne Kyststrækning

fandt han en Mængde Sunde, Bugter og Revierer, hvilke

han tildeels gav Navne. Men Purchas har saa godt som

aldeles udeladt denne Deel af Hall’s Dagbog, der vel ogsaa

l)aa hans Tid vilde have havt mindre Interesse for engelske,

end nutildags for danske Læsere. Det er derfor at be-
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tragte som et Held, at det Manglende i Udtoget hos Pur-

chas nogenlunde lader sig udfylde ved Hjælp af en samti-

dig dansk Beretning, til hvilken vi her kunne lienvise, da

den vil blive aftrykt i det Følgende. Hall vilde have ud-

strakt sine Undersfigelser af Grønlands Vestkyst længere

imod Nord, hvis ikke Besætningen paa Jagten havde gjort

ham alvorlige Forestillinger herimod og forsikkret ham om
at Mandskabet paa Trost, saafremt Katten ikke i betimelig

Tid stødte til dem, upaatvivleligen vilde gjore Opror og

tiltræde Hjemreisen, uden at oppebie Jagtens Tilbagekomst.

Ilan tilfoier, at dette ogsaa virkeligen vilde have fundet

Sted, og at Trost allerede inden otte Dage efter hans Af-

reise vilde have forladt Grønland, dersom ikke Cunningham

paa det Alvorligste havde sat sig derimod og baade med
det Onde og med det Gode havde vidst at forhindre Ski-

bets Afgang fra Landet. Hall troede at maatte give efter

og paa 69° N. Br. vende om igjen. Den 7de Juli indtraf

han atter i Kong Christians Fjord, hvor han efter Aftale

ventede at forefinde Trost. Men i Stedet for Trost opda-

gede han en Varde, opreist til Tegn paa at Skibet var

gaaet ud af denne Fjord. Den 10de fandt han ved Hjælp

af et Par andre Varder Trost liggende for Anker i et Sund,

der fik Navn af Trost’s Sund. Den Ilte forlode begge de

danske Skibe Grønland
;
men forinden havde Cunningham

bemægtiget sig fire af de Indfodte. Disse viste sig saa

ustyrlige ombord, at den skotske Capitain selv skod den

ene af dem ihjel, for dermed at sætte Skræk i de Ovrige.

Hjemreisen var heldig, men frembyder ikke det mindste

Mærkelige. Den 10de August om Morgenen tidlig ankom
Trost paa Kjøbenhavns Rhed, og samme Dags Aften Kat-

ten
,
som underveis den 23de Juli i Regn og Taage var

bleven skilt fra Trost.

Her forekommer det os at være det passende Sted til

at indrykke en, hidindtil utrykt og ubenyttet, dansk Beret-

ning om denne lleise. Den er, som det synes umiddel-
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bart efter Reisens Tilendebringelse, nedskreven efter en

ombord i Katten fort Dagbog. Originalen af denne Reise-

beretning findes i et Quartbind, indeholdende adskillige

haandskrevne Stykker om Gronland fra Slutningen af det

sextende og Begyndelsen af det syttende Aarhundrede, som

11u under Signaturen K 29 bevares i det Kongelige Biblio-

tliek i Stokholm 1 .' Det har tidligere hort til det dervæ-

rende Antiquitcts-Collegiums Samlinger og antages i sin

Tid af Kong Carl X Gustav at være bortfort fra Sjælland,

maaskee fra Akademie-Bibliotheket i Soro-. Den Afskrift,

hvorefter vi her lade denne Beretning om Reisen til Gron-

land i Aaret 1605 aftrykke, er 4S39 besørget af daværende

Bibliothek-Amanuensis Mag. O. H. Cavallius og senere 1S41

omhyggeligen confereret med Originalen af Hr. Jon Si-

gurdsson. Originalen udgjor sex Quartblade, af hvilke det

forste er Titelblad. Titelen selv lyder saaledes : Sanndfer-

digh Bercttningh om thenn Groenlanndez reise som Konng.

May. 3 Skiff giorde Anno 1605. Under Titelen findes Nav-

net Alexannder Leyell skrevet med samme Haand, som

hele Beretningen, dog ,med Undtagelse af et Par senere
.

Anmærkninger. Det er derfor ikke ganske usandsynligt,

at denne Leyell er den os for Resten aldeles ubekjendte

Forfatter. Vi gaae nu over til at meddele selve Beretnin-

ningen, der har bibeholdt Formen af en Skibs-Journal.

Thenn 2 May Segiede 3 aff Kong. May. SkilT fraa

KiObennhaflen att opsoge Gronnlannd Anno 1605. Der

aff war Troust Admerall ocli hannom fulde thenn

Rode loflue och Kattenn, och Kattenn forde med sigh

disse sanndferdigli kunndskaff.

J

)
Om de forsk jelligc mindre Ilaandskrifter , hvoriblandt nogle

spanske, der cre sammenbundne i dette Quartbind, bar Juslitsraad

Molbech (Historisk Tidsskrift. 4 Bd. Kbbavn. 1843. S. 147) givet en

dog kun ufuldstændig Underretning.

?
) Tre Stykker i denne Samling angaac Soro : Chronica Mona-

steril Sorcnsis, Genealogia Domini Absalonis et ejusdein Epitapbium

og Catalagus Patrum Åbbatum Sorcnsium ab anno 1162,
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May:

(2). Sammedagh komme the till Chronneborrigh och ginn-

ge der fraa till segls om afTtenen Klockenn vaar 10
mz sudoust winnd, och theris Kaas nordwest ahnn

4. indtill then (4) om afTtenenn bleflf winden westenn,

da kappedt 1 the om nattenn emellom Skauwenn och

Marstranndt.

5. Om morgenen wed 4 slet, winnden syndenn deris

Kaas west till synder ahnn.

6. Winnden oust nordt oust, theris Kaas synnder ahnn,

med megen taage och Regen och kom den dagh ij

' 8. fleckertio och laa ther stille till thenn 8 om alTtenenn

ved 4 slet, ginge the till segls mz oust nordt oust

och komme ynder nessidt 2 om alTtenenn.

9.

Waar thz stille nordt oust, och theris Kaas nordt

west till westen ann.

10. Windenn tisten till nordt, theris Kaas west till nordt.

11. Winndenn nordenn, theris Kaass westen till nordenn.

12. Stille weer formiddagh, och komme vnnder hetland,

men elTtermiddagh winden westen theris Kaas nor-

denn till westenn.

13. Winden nordtwest, deris Kaas nordt nordt oust 4
glas, siden theris Kaas westen till sCnnden, och seg-

iede fer5 ti
3 forbj, umb alTthenenn wid 6 slet, sidenn

winnden nordtoust theris Kaas west till stinnders.

14. Sammeledis till om natten wid 4 siett kom the vnn-

der Orckentiti 3 mili fraa Landitt.

*) At kappe bruges her og siden endnu een Gang under 16de Mai
i Betydningen af at krydse.

2
) Næsset er Lindesnæs, den sydligste Pynt af Norge.

3
) Dette Feroti er ikke Færoerne, roen Fair-Islc eller Fair-Hill,

en liden, omtrent midt imellem Hetland og Orkcnoernc beliggende,
bjergig O, som henregnes til Shetlandsgruppen. Af Hall’s Dagbog
(Purebas lus Pilgrimes. III. S. 8l4) fremgaacr dette tydeligen

, da de
den 13de Mai næsten paa samme Tid fik Fair-Isle og Sumburgh-
Ilead eller den sydligste Pynt af Shetland (Mainland) i Sigte.
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May:

15. Windenn nordoust for middagh, theris Kaas westenn

till nordt, men effter middagh winden west sud west,

theris Kaas west nordtwest.

16. Win ridenn westenn till nordt, och kapped the for

middagh, och efflermiddagh mz nordtwest, theris Kaas

west till synden an.

i 7. Sammeledis formiddagh, och effter midagh westen

storm, theris Kaas stinnder ann.

18. Winnden west sud west, theris Kaass nordt till

tisters an.

19. Pintzdagh winndenn sudwest, theris Kaass nordtwest

til westenn.

20-21. Sammeledis.

22-24. Eine dtirstanndenn 1 nordtoust, theris Kaas west sud

west ahnn.

25. Die winndt nordtoust, theris Kaas west sud west till

midagh, men effter middagh Kaasen wester ann.

26-27. Enn dtirstannden nordt oust mz oust nordt oust

deris Kaas wester ahnn.

28. Winndenn nordenn, theris Kaass west nordt west,

fickh the mod afftenn en storm.

29-31. Sammeledis saa the kunne ingen segll ftirre, och

emod afften
,

theris Kaas nordtwest ahnn
,

da skildis

thenn Utide ltiffue fraa Admeralen och Kattenn ij en

stor taage.

Junij

:

1-2. Enn stille sudwest, theris Kaas nordt till wester, da

finge the see 2 store iis berge
,
och kom vdj megen

iis, tha kom ltiffuenn till thennom igienn.

3. En stille nordenn, theris Kaas wester ann.

l

) Dette Udtryk , der endnu ikke skal være ganske gaaet af Brug

iblandt danske Sofaronde, er, soin saa mange andre af vore Scimandj-

udtryk, laant af det hollandske Sprog. Det betyder, naar det bruges

om Vinden, at denne er stadig og vedholdende.
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Junij

:

4. En dOrstannden oust sud oust, theris Haas nordt till

westcr ann, och komme den natt ij megenn iis.

5. Winndenn osten, theris Kaas nordt till westers siun-

tis en stor mdrck banck, huilcken the mentte att

vverre landit, och flux ville Captein Paa Admeralen

med thenn fornemste styremand lade sette sig ij lannd

mz Katten 1
.

6. En dOrstannden west sud west, theris Kaas nordt till

westers.

7. Vinden nordt west forrmiddagh, theris Kaas nordt till

(isters, och efiftermiddagh winndenn nordenn, theris

Kaas west nordt west, och waar vdj megenn iis.

8. Stille nordenn, theres Kaas west nort-west, och saa

the megen iis.

9. Winnden synndt syed west, theris Kaas nordt thill

westers, och saa the megen iis.

10. Winndenn syndenn, theris Kaas som till fornn vdj

megenn iis.

11. Windenn synden, theris Kaas (ister vdj megen iis

och taage, om morgenen wid 6 slet lagde then

R(ide lofrue Ofluer, gick fraa the anndré och skod et

stOcke afif.

12. Winnden sydwest till sOnnden, theris Kaas sydoust,

och kom Admeralen och Kattenn ij GrOnnland samme
Dagh om midags tiid, och segiede ind adt ett Reueer

vdj lanndit, samme afiften kom 6 baade mz GrOnlen-

ninger och kiOfifte och soide mz thennom.

13-16. Laa the stille vden rOchte lenger op ij landit och

J

) Efter IJall’s Beretning (Purchas his Pilgrimes. 111. S. 816)
var han og Cunningham en Timcstid ombord i Jagten

, inden de
opdagede, at det formceotlige I.and var en lavtstaaende tyk Taage.

Da den senere trak over Skibene, var den Ene af Mandskabet ikke i

Stand til at see den Anden.
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Junij

:

kaltte samme Reueer Danmarcks håflh

1

. ij samme

Reue(e)r kom Admeralen Paa ett grund att staa,

saa tlie arbedit flitteligh for the Tinge hannom vskadt

ther aff.

17. Kom ett lialfTt hundridt Leerbaade
0
- mz Gronlenninger,

och berustidt mz flisbuer och slonger och w ilde Krii

med thennom, dog hollte de sig bagh Klipper saa

ingen kunne giorre thennom skade.

18. Sterckede the sigh och komme dubbelt saa monnge*

och sette an med macht, da bleff ehnn skutt, sidenn

skiultte the anndre sigh bagh Klipper som tilfornn.

19. LCb the vdj en annen haflfn som the kaltte Konn-

gens hafn 3
,

der blelT Admeralen till thenn 5 Julij,

men Katten ldb vdj middeler tiid och sdchte anndre

haffner.

20. Lob Katten der vd och kom 130 Leerbaade 3 mz

Gronlenninger till hannom, och lode sig mercke att

wilie wenligen handle mz dennom, aff lutter skelme-

rij, de roode hos thennom 2 vgesOGs dogh tortte de

ey rorre sigh for en aff thennom kaste 2 rode skaal-

ler vdj therris Espinngh4
,

da bad Styrremanndenn

att hans drenng skulle henntte thennom
,
som han

stigh ned effter thennom skiodt samme Gronnlen-

') Delle stemmer ikke ganske med Ilnll’s Beretning (Purchas his

Pilgrimes. 111. S. 817 og 19), ifdlge hxilkcn Rcxierct eller Fjorden

fik Navn af Kong Christians Fjord, men derimod cn Ilavn paa Syd-

siden af Mount Cunningham, altsaa i Mundingen af Fjorden, blev

kaldt Danmarks Havn.

2
)
Skindhaadc til cen Person eller saakaldte Kajakker.

3
)

Efter Hall’s Dagbog gjælder dette kun om Trost og skete alt

den 16de, hvorimod Katten den 19de kom ind i Danmarks Havn

og derfra den paafdlgendc Dag ud tilsoes.

4
)
Skibsbaadcn, som formodcntligc.n sla*hte efter Jagten.
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Junij

:

ningh liannom egennom baade tiuckc Laarene mz en

straale 1
,
och straxt roude the allesammens therisKaas.

21. Winndenn ost nordt oust, therisKaas nordt till Osters,

och Kom vdj enn hafTn
, som the Kaltte Capteinn

KOnninggims hafTn.

22. Winndenn sudwest, theris Kaas sudoust, Kom the

\dj elinn hafTn som the kaltte Kattuigh der laa the

till thenn 24 Junj.

24. Winndenn west sud west, theris Kaas sudoust till Osten,

Kom the vdj en stor fior som the Kaltte Pusteruich,

och laa ther stille 2 dage.

26. Winnden sammeledis med megenn taage kom de vdj

en fior som de kaltte IlomsOe fior der kaste de en
vlydigh Sonn paa Landit att gaa Kremmergang om
hånd kunde bierre liffuedt benefTndt hindrich her-

mansen-.

27. Kom the vdj en hafTn, och Kaltte then Baahus hafn.

28. Winndenn sud sud west, Kom the yd i ehnn hafTn,

som the Rallede Arenntsunnd, och laa ther till thenn

3 Julij, och thenn 2 Julij kom 5 GrOnlenninger till

thennom, huilcke styrremanndenn forærede huer en

fiske Krogh paa dhz the skulle komme till thennom

*) ^cnne Hall’s Dreng eller Oppasser, som saalcdes blev saaret af

en Kastepiil, bed William Huntries og var fra Yorkshirc. Han synes

at være blcvcn her i Danmark, da Purebas (III S. 827) i en An-
mærkning bag efter Udtoget af Hall ’s Dagbog paa hans anden Reise

nævner ham og tilfbicr, at han af Kongen af Danmark havde 30
Pund aarlig for lians Duelighed i Somandskab (Skiil in Navigation).

2
) «t»ans fader boor i Helsingor heder hærman rocli”. Dette er i

Marginen antegnet af en anden temmelig nlydelig Haand, den samme
af hvilken der til Slutning findes en Anmærkning om de i nærvæ-
rende Dagbog manglende Angivelser af Rooden, undertegnet Wyllm
hcndricks ij Egebcch. '
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igien, men the och mange andre Roude alle nord

]>aa menn ingenn kom igienn.

Julij

:

4. En stille nordenn for middagh, och efTter middagh

sudwest storm ocli Regnn, kom vdj en haffn, som

the kalledt mussell haffen och laa ther 2 dage, der

funde the vdj ett bierrigh, Kosteligh malm, som the

forde mz sigh hiem 1
.

6. 'Winnden sammeledis, theris Kaas nordt nordt west

och kom vdj en fior som the kalledt Rommelss hor,

och samme dagh vdj ehn annen fior som the kalledt

Skaubo fior, och ther reiste the 3 warder.

7. En stille sudoust, till 9 slet siden nordwest da kom-

me the vdj Konngenns haflh igienn.

8. Med nordwest sochte the efTter Admeralen.

9. Enn stille nordenn, kom the forbi Danmarcks liaffen,

och kom vdj ett sunnd, som the Kalledt Kocksunnd.

10. Winndenn norden n till westenn
,

therris Kaas west

sud west, the funde the 2 waarer Paa ehnn Klippe,

och ther laa Admeralen vdj en haffn, som the kalledt

Troust hafn.

11. En dOrstanden nordt oust, theris Kaas sud sud west,

ind till afften, da lod Admeralen sette en Vlydigh

Sonn paa ehnn do som bode ingenn folck opaa, och

samme Personn hed Simon Raffnn.

12. En dorstand nordenn, theris Kaas sud sud west och

waar vdj megen iis.

13. Sammeledis till middagh, siden theris Kaas oust

sud oust.

14-15. Sam(m)eledis till middagh, sidenn en stille sud oust.

16. Eine dtirstannden nordt west, theris Kaas oust sud

*) Lyschandcr beretter (Den Gronlandske Chronica. Folio S. 2),

at man ber hjemme udbragte 36 Lod reent Solv af Centneret af

denne foregivne Sblvmalm.
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Julij

:

oust, och waare blanndt mannge store iis berge natt

och dagh.

17. Winden west till nordt, theris Kaas som till fornn vdj

megenn iis.

18. En Osten storm mz megen regn, theris Kaas sud sild

oust, vdj megen iis.

19. Winndenn Ostenn mz regn och taage, theris Kaas som

tilfornne, till middagh, och efTter middagh windenn

nordt-oust, theris Kaas oust sud oust.

20. Sammeledis som tilfornne formiddagh.

21. Winndenn synnden, theris Kaas Ostenn.

21. Winnden syd oust till Osten, theris Kaas oust nordt

oust.

23. Winnden sud oust mz megenn regn och taage theris

Kaas nordt till Osters och tha skildis Katten fraa Ad-

meralen Och fundis inthid fOr ennd thenn 10 Au-

gustj, om afftenenn wid 9 siett vdj KiObenhaffnn, och

tha waar lOlfuenn lenge werredt hiemme, Gud werre

LotTuedt.

Her ender Dagbogen. Men til Slutning er der endnu

med den samme uOvede Haand, af hvilken der findes en,

ovenfor meddeelt, Anmærkning til den 26de Juni, tilfOiet

Folgende:

uhOyden paa linen ær icke optegnett. paa denne facit

om det ær met wilgie eller aflf forsOmmelse. weedt ieg icke.

mens Sturemanden hagde burt det at optegne.”

Wyllm hendricks ij Egebeck.

Paa Grund af denne Mangel er det umuligt nærmere

at angive Beliggenheden af de i denne Beretning forekom-

mende og navngivne Havne, Sunde og Fjorde. Dette er

selv med den Tids unOiagtige Bredeangivelser et ofte saare

vanskeligt, ja undertiden aldeles frugteslost, Foretagende.

De tre GrOnlændere, som Hall og Cunningham bragte
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mod sig til Danmark, udmærkede sig i tiere Henseender

til deres Fordeel fremfor de tvende andre, samme Aar med

Lindcnov hjemkomne. De vedbleve tilligemed disse at til-

drage sig almindelig Opmærksomhed. I det Quartbind (K

29) af det Kongelige Bibliotheks Manuscriptsamling i Stok-

holm, hvoraf vi have meddeelt Beretningen om den 1605

foretagne grønlandske Reise, findes der paa tre Blade en

samtidig Beskrivelse over disse fem Grønlændere, de første

af dette Folkefærd
,
som bleve sete her i Kjøbenhavn. Vi

troe at burde meddele den, som et Supplement til Reise-

beretningen, efter en af Hr. Jon Sigurdsson 1841 i Stok-

holm tagen Afskrift.

De Grønlandher gestalt, szom komme fra Grønlandh.

De ere szma, och Tycke folck, szorte och hafluer føddher

och hendher szaa got szom trindhe, och er en karl szaa

sterck, szom andre fire, och dheris Mad er Talge, och raadt

Kiød, och raat Bergefisk, och dhe dhricker Tran och Wand,

och dheris skiorter er alT Rensdhiurs Blerer, och dhe haff-

uer spiudhe alT Huasze Been, 3 alne lange, och deris knilTue

aff Been, ellers hafluer dhe ingen verge, dheris Boedhe er

afl* szelskind, 5 allne lange, och 1 alne bred, och spitze

thill endhenn 1

,
och en huole dher mit vdj, szaa en karli

kand trenge szig nedher, och kand en karll roe szaa fast

med szamme Boed, szom thi a(T kongens Boeszmend med

dheris, och hafluer dhe enn Rinszdhiurs Blere, Bundhen yed

Baadhen, naar dhet er storm, och Baadhen siaes om, szaa

holder szamme Blere dhennem op, at dhe kand icke dhruek-

ne; Then thid kongens folck kom for landhit, kaste dhe

dheres ancker, och Grønlendherne kom vd thil dhennem,

och kiøbte med dhennem afT dheris Ware, szom dhe halF-

dhe, och galT dhennem igien alT dheris, Baadhe spiudhe och

støffle szaa megit szom 2 eller 3 dhaler, for 1 szøm, szom

dhe szaa kiøbte med dhennem, dhrog dher nogen afT Grøn-

J

) Vor Afskrift har her „miclhenn” j men dette er aabenbart en

Skrivlei! enten i Originalen eller i Afskrilten.
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lenndherne, vd thil dheris ancker, och skar dhet i thu par-

ter 1
,
szonden a(T ancker toulTuet: dher kongens folch for-

nam, at dhe wille giOrre skelmerie, lod dhe tho eller 3

stockcr gaa a(T olTuer dheris HofTuit, dha blelT dhe for-

skrecked, och dhrog i landhe, szom Ont haflfdhe werit

elTter dhennem, szaa BlelT dhe stille paa landhit i 2 dhage,

szaa kom dhe atter vd at kidbe med dhennem a(T szamme

ware, dha gik 10 aff kongens Boszmend i enn Esping, och

tliog ware paa 2 afT dhe Gronlendher, och thog dhennem

med Boed och alt, och kaste dhennem i skibet, och kon-

gens folck halTdhe enn szmuck wind, och gick strax thil

sziels, men GrOnlenderne retT och sled anckerne i skibet,

szom nogenn wildhe Bidrner, och en aff dhennem lob thil,

och thog fat paa et slagszuerd, med hans haand
,
och skar

hans haand syndher, thi hånd viste icke huad dhet war,

och dhe maatte Bindhe dhennem wed Masten
,
Och dher

dhe andre Gronlenndher szaa, at dhe szaa halTdhe tagit

dhisze 2 indhen skibsbordhe, komme dhe omkringh dhen-

nem med 300 Boedhe, och .skodhe med dheris llitzbuer,

szaa Pilene fldie omkring dheris orne, szaa lod kongens

folck 5 eller 6 stycher gaa aff offuer dhennem, szaa BlelT

dhe forferdhede, och foor thill Land, och raapte och skreg,

szom grumme Troldhe, och kongens folck halTdhe goed

wind, och kom thil kiobenhalTn dhenn 27 Julii 2 .

Men dhe andhre 2 skibe kom sziden for GrOnland,

1
) Dette raaa dog neppe forstaaes, som om Gronlændernc havde

mægtet at sonderskjære Skibets Anker, men blot at de gjorde For-

jog derpaa. Hos Lysebander (Den Grbnlandskc Cbronica. Folio R. 1)

hedder det i samme Anledning:

De snapped afT Baaddcn oc Skibbct i doli,

Huad de kundde der loss gibre.

Och gaff sig omsicr til Ancker oc .Tow,

Och filed oc gnafFuil der fast oppaa,

De vildde det slæt hænfore.

2
)

Dette skete forst Dagen efter, den 28de Juli
; se ovenfor.
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°ch ware 60 uger szties longer oppe i landhit, enn dhet

forste 1

,
och dhe finge 3 GrOnlendher fangne, med stor

lids fare, och slog manghe ihiell afT thennem, forend dhe

dennem fick, och finge dhe och god wind, och Iobe hiem,

Capetein galT dhennern blaa kledher, och lod dhennem af-

føre dheris, och hånd lerdhe dhennem at springhe om i

skibet, naar han nicked at dhennem, och dher dhe komme
thill kitibenhafln, dhenn 10de Augusti, och szatte for byenn,

lob dhe Gronlendher op i Merszen, och thog Merszeglit

ind szaa sznart szom nogen afi* kongens (folck) dhe ware

nogit fornumstigesCre), och menneskeligere, end dhe andhre

2, thi dhe beed folch , szom andhre Hundhe, och liuad

lusz szom dhe finge paa dhennem, aad dhe op, men dhe

3 dher kom szist hiem, dher dhe kom i Slotzporten,

spranck dhe om szatte neffuerne i szidhenn, Hofluerit paa

dheris wiisz och ware gladlie dher wed, dher menis dhen-

nem sznarer at skulle lere sprogit, end dhe andhre.

Det i det Hele taget heldige Udfald af denne Kong

*) Ved Hjælp af denne samtidige Angivelse sættes vi i Stand til

nogenlunde at bestemme hvor det var, at Lindcnov samme Aar kom
til Landet* Det er nemlig udenfor al Tvivl, at

, t
dc andhre 2 skibe”,

Trost og Katten i Forening, have været inde i en Fjord tæt sonden

for det nuværende Holsteinsborg. Denne Colonie ligger efter Graah

(Undersogelscs-Reise til Ostkysten af Gronlnnd. Kbhavn. 1832. S.

200) paa 66° 50' N. Br.
,

efter John Ross (Anden Opdagelsesrejse

til de nordlige Polaregne. Oversat af K. Kjær. Kbhavn. 1837, S.

54) paa 66° 58', men efter en senere og uden Tvivl paalideligere

Observation af James Clark Ross paa 66° o6' 32'' N. Br. Men nu

falde de ældre nordiske Somilc (Ugersoes) efter Beregning af IL P.

v. Eggcrs (Priisskrift om Grbnlands Ostcrbygds sande Beliggenhed.

Kbhavn. 1793. S. 17) paa det Nærmeste sammen med vore geogra-

phiske Mile. Fiilgeligen maa Godske Lindenov have været inde i

Fiskenæssets nuværende Distrikt, hvor Logen af samme Navn, efter

Graah’s Angivelse i den nylig anfortc Tabel over Brede og Længde

af forskjelligc Punkter paa Gronlands Kysler, cr anlagt paa 63°

24' N. Br.

Gronlands historiske Mindesmærker, 3 Bind, (ii)
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Christian den I^erdes forste Expedition til Grønland og de,

i Særdeleshed af de tvende sidste Skibe hjembragte, værdi-

fulde Producter, hvoriblandt den foregivne Sølvmalm imid-

lertid synes at have spillet Hovedrollen, opmuntrede Kon-

gen til Aarøt derpaa at udruste en ny Expedition efter en

større Maalestok. For at dække de hermed forbundne be-

tydelige Omkostninger, blev der ved Skattebreve af i April

1606 paabudt Indbyggerne i begge Riger at udrede et vist

Ridrag til Grønlands Beseiling. Expeditionen bestod dette

Aar af ikke færre end fem Skibe, hvis Drægtighed i en-

gelske Tons og Bemanding vi her ville anføre efter en

omstændelig Angivelse i Purchas his Pilgrimes. III. S. 826.

Trost var ifølge denne 60 Tons drægtig og havde 48 Mands

Besætning; Løven, 70 Tons drægtig, havde ligeledes 48
••

Mands Besætning; Ornen af 100 Tons Drægtighed havde

50 Mands Besætning, og det skotske Skib The Gillillowre,

som i danske Skrifter og Documenter fra den Tid fore-

kommer under Navn af Gillebert, Gillebrand, Angeli Brand

og Angliæ Brand, var af 40 Tons Drægtighed og havde en

Besætning af 16 Mand; Jagten endeligen eller Pinassen,

Katten kaldet, var 20 Tons drægtig og forte 12 Mand.

Godske Lindenov, der paa denne Reise var Høistcomman-

derende og havde James Hall som FIaadens Pilot Major

ombord hos sig, var tillige Chef paa Trost, John Cunning-

ham paa Loven, en Normand ved Navn Hans Brun paa

Ornen, en Dansk eller rettere nok en Holstener ved Navn

Carsten Richardsen paa The Gillillowre, og Anders Nolk

fra Bergen, hvem Purchas urigtigen benævner Noli, var

Skipper paa Katten. De tre Grønlændere, som Hall og

Cunningham Aaret i Forveien havde bragt herned til Dan-

mark, gik med Expeditionen, for at tjene som Tolke. Den

27de 1 Mai 1606 afseilede de fem Skibe fra Kjobenhavn og

J

) IlolUiTg (Dannemarks Itiges Historie. Anden Ed. Tomus II.

Kbha\n. 1/53. S. 602) lader Expeditionen allerede den 8de Mai al-

gaac fra Kjobenhavn.
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ankrede den følgende Dag paa Helsingors lihed, for at ind-

tage deres Vandforraad. Her lettede de igjen den 29de

Mai og kom den sidste Dag af Maaneden ind i Flekkeroens

Havn, hvor de paa Ny forsynede sig med Vand og tillige

med Brændsel. Den 2den Juni forlode de Norge og, efter

en langvarig Seilads over Nordsoen og det nordlige Atlantiske

Hav, fik de den 13de Juli 1 paa 5S° 30' N. Br. Amerika

for første Gang og den 19de s. M. paa omtrent 64° N. Br.

anden Gang i gigte. Dagen efter
,
den 20de Juli satte de

Coursen over imod Grdnland, hvilket Land de ogsaa fik i

Sigte den 25de eller 26de Juli. Den 27de lob Trost og
••

Ornen, som den 21de i Taagc og Tykning vare bievne

skilte fra Loven og The Gilliflowre
,

ind i Cunningham’s

Fjord, hvor den foregivne Sdlvmine var bleven opdaget

Aaret tilforn. Det var nemlig udtrykkeligen blevet Hall

paalagt af Kongen at hjembringe af den derværende Solv-

malm. Noppe vare derfor Trost og Ornen komne til An-

kers i Mundingen af Cunningham’s Fjord, førend Lindenov,

Hans Brun og Hall forfoiede sig i Land og undersdgte Ste-

det, hvor Malmen skulde være funden. Det blev besluttet

at tage saa meget deraf, som man kunde, ombord i Ski-

bene. Af de Indfødte tilbyttede de Danske sig en Deel

Barder, Sælskind og Sælskindsklæder for gammelt Jern og

Knive
;
men Indhandlingen af Landets Producter var dog

betydeligen ringere end i det foregaaende Aar. Imidlertid

bleve alle Fjorde og Bugter i Omegnen noie undersdgte.

Den 9de August om Formiddagen landsatte man en Mand,

der Aaret i Forveien havde været i Lindenov’s Tjeneste,

senere havde forseet sig og derfor nu skulde blive tilbage

i Grdnland; men han blev strax reven i Stykker af Grdn-

>) Efter det temmelig skjodcsliisc Udtog , som Purelins har med-

declt af Hall’s Dagbog ovpr denne Reise, skulde dette allerede have

fundet Sted den 10de Juli (Purchas his Pilgrimes. III. S. 822). Men

vi have anseet det for sikkrere heri at fiilgc en original dansk Jour-

nal eller Rapport, der vil blive aftrykt i det Folgendc.

(44*)
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lænderne, som paa denne Maade formodentligen hævnede

deres, den foregaaende Sommer dræbte eller som Fanger

bortfdrte, Landsmænd. Desuagtet bemægtigede man sig om
Eftermiddagen atter fem af de Indfodte tilligemed deres Baade,

og den følgende Dag lettede man Anker, for at gaae fra

Landet; men Modvind og en overordentlig hoi SO nbdte de

Danske til at stige ind til Landet igjen. Den 12te August

kom de med en følelig Vind ud lilsoes, traf den 22de
sammen med Lbven, der ligesaa lidet som The Gilliflowre

for Isens Skyld synes at være kommen ind til Landet, og

de naaede omsider den 3die October lykkeligen Helsingør

og Dagen derpaa Kjobenhavn.

Vi skulle nu meddele en hidindtil utrykt Dagbog over

denne Reise, som er ført ombord i Ornen af Chefen selv,

altsaa den norske Capitain Hans Brun , og synes at have

været bestemt til at indgives som et Slags Rapport. Den
er skreven med en meget uovet Haand; baade Sproget og

Retskrivningen er i hoi Grad ucorrect. Originalen udgjor

tre Quartblade i det danske Haandskrift, som under Signaturen

K 29 opbevares paa det Kongelige Bibliolhek i Stokholm,

og som allerede i det Foregaaende af os er blevet omtalt.

Afskriften, der her aftrykkes, er 1839 besdrget af Bibliothek-

Amanuensis Cavallius og 1841 confereret med Originalen

af Hr. Jon Sigurdsson. Dagbogen selv har hverken Titel

eller Overskrift, men begynder strax saaledes:

Maj

Thend 27 segled vij fra KiObenhalTn

den 28 segled vij for hellsingdr

den 29 segled uj fra hellsingiir

den 31 segled vij vdi lleckerb

Junj

Then 2 segled vij fra fleckerb

then 4 dode min grOnlender 1

]

) En anden Griinlændcr dodc ved Midnat imellem den 10de og
11te Juni ombord i Trost. Ilvad der blev af den Tredie, som for-

modentligen bar været paa Luven, kunne G ikke sige.
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den 10 segled vij mellom Hittland och færd 1

den (1)3 2 kom loffuen om Natten fra trost gillebrand och

pincken 3 Anden dag vij thillsamen igien

Julij

den
j

finge vij den forste lss att sæe

den fierde om natten vdj en stor storm blelT pincken borthe

fra oss

den 8 dode min pOtteker4

den 13 finge vij Amerinn Att sæe

den 16 sa vij mange Y
rnder!ige Regenbuer pa liimelen

••

den 20 kom Ornen och gillebrand fra trost och loffue for-

medelst stoer læge 5 och mogen forskreckelig lss dog gud

hialp os tillsamen Jgien same aflfthen

den 21 blefT ornen skiilt fra trost lofTuc och gillebrand Vdi

en stor morck taage

den 22 komme vij thillsammen igen

den 24 vdi en stor tage blelT loffuen och gillebrand skillt

fra trost och Ornen

den 26 finge vij gronland at sæe

den 27 korne vij Vdi en god Haflfn bade trost och (Och)

ornen, och forend Vij finge woris Ancker Vdi bunnd kom

gro nlenderne Om borde med oss

same dag ginge Vij vdi land adt bese dem

den 31 dOde en aff min bodzmend.

Augustj

Den
j

bleff hånd begrafluen vdi grOnlandsk Jord same dag

toge vij den siste litz ind

den 2 drog amaraell samt nogle aff vores folck vdi en an-

den liafTn der att forfare landsens leglighed

J

) Her menes ikke Færoerne, men Fair-Islc eller Fair-Hill; jvfr.

Udtoget af Ilalfs Dagbog bos Purchas III. S. 822.

2
) Det forreste al disse to Tal er utydelig skrevet.

l

) Ved Pinken forstaaes i denne Beretning bestandig Jagten.

) Bodker (det tydske Biitticher).

’) I det original« Ilaandskrift staacr der her enten uIagc” eller

alaegc”. I ethvert Tilfælde skal derved upaatvivlcligcn forstaaes Taage.

3

4

5
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den 3 kom Vi Igien same dag drog Mester hall sampt

Philips lutenantt 1 hæn Vdi en anden haffn at forfare land-

sens leglighed

den 4 kom Vi Vdi gien same dag drog Amaral och Jeg

hen veli en anden haffn att forstaa landsens leglighed och

saa \ij same tid Enn grOnlands baad sa stor att 20 karle

kunde side der vdi 2 der hos andett verckelig 3 tingest som

brugis paa dett landz Ortt och funde vij derhoes to tielllher
••

den 6 mod alTthen lagde vij Vd med Ornen och trost all*

den halTn och kom same alTthen ij en anden haffn 4

same natt dreff trost fra os Veli en miil Vegs op i haffnen

bade for touff och Ancker

den 7 lettcd vij voris ancker Igien Och segled op ij haffnen

der som trost laa

den 9 drog amaral och ieg med Nogle Aff vore folck op

ij haffnen der att forfare landsens leglighed som Vij och

saa saa bade om deris husse 5 och huor ledis de begraffue

huer andre och korne same dag till skibitt Igien

same dag toge Vij fem gronlender med geualtt Vdi ornen

den 10 riped G vij voris ancker och ginge thill segels och

*) Philip de Fos eller Philippus de Fosz Pilot eller Styrmand

paa Om en.

2
) En griinlandsk Umiak eller saakaldel Konebaad.

3
)
Dagbogens Forfatter har her uden Tvi\l villet skrive mærkelig.

4
) Denne Fjord eller Bugt, hvori Trost den paafolgcnde Nat var

saa nær ved at forlise, gav J. Hall, efter den i en foregaaendc An-

mærkning omtalte Philip de Fos, Navn af Fos Bai (Purchas his Pil-

grimes. 111. S. 824).

°) Efter Udtoget af Ilall’s Dagbog (Purchas III. S. 825) gik begge

Capitainerne denne Dags Morgen i deres Baadc op i T jorden (I'os

Bai,', hvor de traf et betydeligt Antal gronlandske Vinterhuse og Be-

gravelser. Husene vare tildcels byggede af Hvalbccn, da de Indfddtc

i Mangel af Tommer havde betjent sig af Hvalernes Ribbccn.

°) At ripe eller rippe Anker betyder i det ældre danske Somands-

sprog at lette Anker; jvfr. Videnskabernes Selskabs Danske Ordbog

under Ordet Bippe.
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der vij korne vderst ved Kliperne kom vinden oss tuert

under oine sa uij matte for arsages till bage och lade staa

ind i haflnen igien men trost kom afT soen same dag

den 12 hialp gud oss med en god vind saa dett fdrste dett

vaar dog 1 riped vij vons Ancker och kom vd all haffnen

och lode siden staa att s(5en

Same dag tinge vij den forste Iss att sehæ

den 13 segled vij grbnland afT siett

den 16 spraank en alT min grønlander offuer borde

den 26 kom gillebrand och Ornen tillsamen Den same dag

saa vij Igien grOnland

den 03 2 om natten vdi en stor storm bleff vij skiilt ved

gillebrand

den 16 3 dOde min kock ved na(Tn Niells

den 24 7ber om morgen saa vij to eller træ Om llate

Eyland som kalies Rona 4

den 26 saa vij om morgen tillig fule 5 och strags der elTther

den synder Ende afT hittland 6 same dag segled vij mit

Imellom Hittland Och færd 7 och mod natten segled vij ditt

aff siett

den 27 dode en aff mine bodzmend ved naffn Anders

Jonssen

den 29 fmge vij norge at sæe sam (t) vaare vden for in-

gren sex miil norden for Lindesness

den 03 saa vij forst Iyttland

O Oog er tilskrevet for Dag.
2
) Saaledes skrives den 30te ogsaa ved Slutningen af den fblgcndc

Maancd.
3
) September. Maancds - Overskriften er udcglemt.

4
) Rona og Rara, to lioie Klipper, som i Nord for Ilebridernc

(Sydcrocrnc) stige op af Havet.

6
) Foula, den vestligste O i Sbetlandsgruppen.

6
)
Sumburgb-Hcad ,

det bekjendtc sydlige Forbjerg af Mainland.

7
)
Umiskjendeligen den lille eenlige Klippeb Fair -Isle eller Fair-

Hill, beliggende omtrent midlvcis imellem Shctland og Orkncy. Den

regnes med til Shctlandsbernc.
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October

den første finge vij først norge att sæe Igien

den anden finge vij skåne at sæe

same natt salle vij for Hellsingor

den fierde segled vij fra HellsingOr

Och same dag satte vij for kføbenhaffn

Da Indhandlingen i dette Aar havde været betydeligen

ringere end Aaret i Forveien, saa vare de hjembragte grøn-

landske Producter naturligviis langt fra at kunne stoppe de

til Expeditonens Udrustning medgaaede Omkostninger. Til-

lige har man uden Tvivl, ved en omhyggeligere Undersøgelse

af den foregivne SOlvmalm fra Grønland, seet sig aldeles skuffet

i detHaab at have fundet en Sølvmine i dette Land; i det

Mindste er der her i Danmark ikke mere Tale om en saadan.

Overhovedet svarede den Deel af Grønlands Vestkyst, som
man i Aarene 1605 og 6 havde opseilet, ikkun lidet til de

Forestillinger, man nærede og endnu langt ned i Tiden

vedblev at nære om det gamle Grønlands Herligheder. In-

tet Under altsaa
,

at man fuldt og fast troede paa at i det
• V

Mindste Osterbygden maatte være at søge paa den, nær-

mest overfor Island liggende, østlige Kyst af Landet. For
igjen at opdage denne vigtigere Deel af det tabte gamle

Grønland, blev der i Aaret 160V udrustet en ny Expedition,

bestaaende af Skibene Trost og Barken 1
. Iblandt Mand-

skabet befandt der sig baade Islændere og Normænd, hvilke

skulde tjene som Tolke, naar man traf paa Descendenter

1
) Trost kjende vi fra de to foreganende Expcditioner. 1 en For-

tegnelse over de Krigsskibe, som ved Kong Christian den Fjerdes

Kroning i August 1590 laac tiltaklede og udrustede her i Havnen,

forekommer Barken som et Skib paa 18 Kanoner; jvfr. Aug. Erici

Beskrivelse over Christian den Fjerdes Salving og Kroning. Oversat

af A. B, Dal lin. Khhavn. 1598. 4. I
1 oho O 1; og Garde’s Efter-

retninger om den danske og norske Sumagt. 1 Bd. Kbhavn. 1832.

S* 74— 75, hvor denne Liste over Flaaden findes aftrykt.
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af de gamle Colonister, hvorom man ikke synes at have

tvivlet. Anførselen blev betroet til Carsten Richardsen, som

Aaret i Forveien havde fort The Gilliflowre og tidligere i

fremmed Krigstjeneste havde udmærket sig i Polen og Un-

garn. Han fik James Hall med sig som Pilot eller Styr-

mand. Purchas anfører i hans Pilgrimes III S. 827 ,
at

han, foruden J. Hall’s Dagboger over de to foregaaende

Reiser, ogsaa havde hans Dagbog over denne tredie Reise

for sig, tilligemed de til samme Dagbog horende Land-

toninger, tegnede af Josias Hubert fra Huli, der formo-

dentligen har ledsaget ham paa denne Reise. Af Dagbogens

Indhold meddeler han imidlertid Intet, uden at den danske

Besætning, for, som Purchas formoder, ikke at unde den

engelske Styrmand Æren for Landets Opdagelse, efterat

man. havde faaet dette i Sigte
,

gjorde Opror og derved

nødte Skibene til at vende tilbage til Island. Derfor har

Purchas, som han selv yttrer^ troet at burde udelade det

Hele. Med Hensyn til Reisen i Aaret 1607 see vi os der-

for indskrænkede til de sparsomme Efterretninger, som Ly-

schander, hvis Grønlandske Chronica udkom Aaret derpaa,

har mcddeelt om denne Reise. Expeditionen afgik den

13de Mai 1607 fra Kjøbenhavns Rhed og løb efter Sædvane

underveis ind i Flekkerø. Da de nærmede sig Grønland, satte

de ikke saaledes, som begge de to foregaaende Aar, Coursen

ad det Aar 1585 opdagede eller rettere gjenopdagede Davids-

stræde; men de styrede, som de troede, den gamle Cours

til Ostkysten af Landet. Den 8de Juni fik de for første

Gang, men i betydelig Afstand, Grønlands Fjelde i Sigte;

de befandt sig da, efter Lyschander’s Angivelse, paa 59° N.

Br. I bestandig Kamp med den svære Driviis, som langs

med denne Deel af Grønlands Ostkyst næsten hele Aaret

igjennem sætter stærkt sønder paa, trængte de med Møie

frem til 63° N. Br. og naaede den Høide, paa hvilken de

meente, at Frobisher’s Stræde maatte være at søge. Det

synes næsten, at den geographiske Vildfarelse, hvorved
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dette Stræde i langsommelig Tid er blevet henlagt til Syd-

gronland i Stedet for til et af Indlobene i Hudsonsbugten,

har sin forste Oprindelse fra denne Reise. I Lyschander’s

Grdnlandske Chronica hedder det nemlig Folio Y 1

:

Mand vilddo veli sige det vaar dend Stæd,

Huor Forbiszer oc hans Sællskab mæd

,

Yaar for kommen ind i Hawne.

Det vaar saa bister oc Bitzig en Oert

,

i

Thi lagde de hæn oc sætte foert,

Oc næffned dænd a(T hans Nawne.

Efterat Juni Maaned var hengaaet under frugteslbsc

Bestræbelser, besluttede de den 1ste Juli (”Vor Frue Aften

henddis Biærggang vaar”) at vove et Forsbg paa med Magt

at trænge sig frem igjennem Isen og ind til Landet. De
befandt sig da paa imellem 63° og 64° N. Br. Men dette

Forsbg bragte dem i den biensynligsto Livsfare; med Nod
og neppe kom de atter ud til Soes og seilede nu modlbse

hjem til Danmark. Endnu i Juli Maaned 1 kom de tilKjb-

benhavn, traf Kongen, som just laa for sin Reise til Norge,

og berettede ham Udfaldet af deres Foretagende.

Med denne Reise i Aaret 1607 ophore Christian den

Fjerdes Forsbg paa at gjenopdage det gamle Grbnland og

atter at bringe dette tabte Skatland ind under Norges Krone.

Hvad de Grbnlændcre angaaer, som i Aarene 1G05 og 6

med Magt vare bortfbrte fra deres Fædreland og nu vare

bievne tilbage i Danmark, saa lod Kongen sbrge for dem

paa bedste Maade. Men den ene af dem dbde afHjemvee

efter den anden. Een af dem omkom paa et af deres gjen-

tagne Forsbg paa at tlygte bort i deres smaa Skindbaado

og i disse skrbbeligc Fartbier at naae deres fjerne Fbde-

land. Omsider vare kun to endnu ilive. Den ene af disse

dbde af overdrevne Anstrængelser i Kolding, hvor man

baade Sommer og Vinter brugte ham til Perlefangsten.

J

)
”I.itt for Sancte Ibs dags Tidc’* hedder det hos Lyschandcr.

St. Ibs Dag (Jacobus Apostolus) falder paa den 25de Juli*
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Hans Dod gik den eneste Tiloversblevne saaledes til Hjerte,

at denne ikke mere lod sig troste. Han gjorde endnu et

fortvivlet Forsog paa at flygte bort i sin Kajak, men blev

greben og bragt til KjObenhavn
,

hvor ban kort derefter

dode af Sorg og Græmmelse.

James Hall har formodentligen
,

da han i Aaret 1612

paa hans fjerde Reise til Gronland blev dræbt af En af de
•

Indfodte, med sit Liv maattet bOde for den Andeel, han tid-

ligere havde havt i de Danskes Voldsomheder imod Gron-

lænderne. Han var i dette Aar af et i London sammen-

traadt Interessentskab bleven udsendt med to Skibe, The

Patience og The Hearts-ease, i den foregivne Hensigt at

forsoge paa at opdage den nordvestlige Gjennemfart, men

i Virkeligheden
,
som det synes ,

snarere for at soge efter

Skatte i Gronland. Lykkeligen ankommen til Landet, lob

han med begge Skibene ind i en Fjord, som efter Alderman

Cockin, uden Tvivl En af Hoveddeltagerne i dette Fore-

tagende, fik Navn af Cockin’s Sound 1

. Her blev det ved-

taget, at Hall skulde træde over i det mindre Skib The

Hearts-ease og med dette forsoge at komme længere Nord

paa. Vind og Veir hindrede ham imidlertid fra, hvad det

var hans Hensigt, at naae den Fjord, i hvilken de Danske

paa deres forste Expedition til Gronland troede at have

fundet Solvmalm. Han blev nodt til at tye ind i Ramers

Fjord, omtrent 12 engelske Somile (^Leagues) sonden for

CunninghanFs Fjord, og der at gaae til Ankers. Uhcldig-

viis var det just i denne Fjord, at de Danske faa Aar i

3
) Denne Fjord skal ifiilge cn Angivelse, som findes i den senere

saa navnkundige William BafFin’s Beretning om denne ulykkelige

Reise (Purchas his Pilgrimes. III. S. 832) have ligget paa 65° 20'

N. Br. Men nu er Colonien Ny-Sukkertoppcn efter Graah (Under-

siigelses-Reise til Oslkyslen af Gronland. S. 201) netop anlagt paa

s-arnme Biede. Fdlgeligen maa Cockin’s Sound \ære at slige i Nær-

heden af denne Colonic, inaaskcc i den lidet sydligere beliggende

Iscrtok Fjord.
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Forveien med Magt havde bortfort fem Grønlændere, af

hvilke Ingen nogensinde kom tilbage. Den 22de Juli ind-

fandt omtrent 40 af de Indfodte sig og handlede en Tid

lang fredeligen med Engellænderne, indtil En af Grønlæn-

derne, som formodentligen har gjenkjendt Hall, pludseligen

nærmede sig ham og saarede ham dødeligén med en af

sine Kastepile. Hall opgav Aanden den følgende Dags

Morgen og blev endnu samme Dag, efter sit eget udtryk-

kelige Forlangende, begravet paa en af Udoerne der i Nær-

heden. Dagen efter HalPs Død lykkedes det omsider hans

Ledsagere paa Sydsiden af Cunningham’s Fjordens Munding

at gjenfinde det Sted, hvor de Danske tidligere havde skjer-

pet. Men ved en nærmere Undersøgelse af Sagkyndige

viste det sig, at den formeentlige Sølvmalm ikke var Andet

end en aldeles værdiløs Glimmer, der her formodentligen, som
det saa ofte er Tilfældet, i Giands og Farve har havt Noget

tilfælleds med Sølvet. Da Ingen af de Indfødte, efter Dra-

bet paa Hall, havde ladet sig see, for at handle med En-

gellænderne, vendte Expeditionen med i alle Henseender

uforrettet Sag tilbage til Engelland, hvor begge Skibene den

17de September ankom paa Hulis Rhed.

For at udvide Danmarks Handel til fremmede Verdens-

dele, havde Kong Christian den Fjerde alt i Aaret 1G16

søgt at bringe et dansk- ostindiskt Handels -Compagnie i

Stand; men forgjeves, som det synes. Aaret derpaa ind-

fandt en hollandsk Avanturier, ved Navn Marchelis de Bos-

houwer, sig her i Danmark. Han lod sig kalde Prinds af

Migomme, paastod at beklæde liere af de høieste Embeder

i Keiseren af Ceilons Tjeneste og sluttede i dennes Navn

en foreløbig Tractat med den danske Regjering, der skulde

sikkre dens Undersaalter betydelige Handelsfordele paa Ceilon.

Compagniet kom nu i Stand
,
og det udsendte, i Forening

med Kongen som det synes, i Aaret 1618 en anselig

Flaade til Ceilon, under Anførsel af Ove Giedde. Prindsen

af Migomme, som fulgte med Flaaden, døde enten under-
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veis eller strax efter Ankomsten til Ceilon, hvor Portugi-

serne allerede tidligere havde sat sig fast, og hvor Hollæn-

derne nu af alle Kræfter sogte at fortrænge dem. Under

disse Omstændigheder vilde det ikke lykkes for Ove Giedde

at bringe en Handelstractat med den saakaldte Keiser til ende-

lig Afslutning. Derimod var han saa heldig for sin Regje-

ring ganske uventet at erhverve de nuværende danske

Besiddelser paa Coromandelkysten.

Ved denne ostindiske Expedition blev Christian den

Fjerdes Opmærksomhed henledet paa de Fordele, som, i

det Tilfælde at man tik fast Fod i Ostindien, for hans nord-

ligt beliggende Riger vilde flyde af Opdagelsen af en kor-

tere Stivei norden om Amerika til China og Indien. Og,

uden at oppebie Udfaldet af den under Ove Giedde ud-

sendte Expedition, der fdrst i Midten af Mai 1620 efter en

22 Maaneders besværlig Reise ankom til Ceilon, udruster

Kongen i Foraaret 1619 tvende Skibe, for at forsOge paa

at finde den, allerede da saa ofte forgjeves sogte, nord-

vestlige Gjennemfart. Det er den eneste Expedition, som
••

i dette Oiemed nogensinde er afgaaet fra Danmark; men
den horer, netop paa Grund heraf, egentlig ikke hjemme i

nærværende Fremstilling af de danske Opdagelses- og Un-

dersOgelses-Reiser til Gronland, endskjont den paa Udrei-

sen virkeligen kom dette Land temmelig nær, og man endog,

men uden mindste Foie, har antaget, at den har været

inde i GrOnland og der havt Communication med de Ind-

fodte. Desuagtet troe vi ikke her aldeles at burde forbi-

gaae denne Reise med Taushed, men heller ikke at burde

indlade os paa alle dens interessante Enkeltheder, og det saa

meget mindre, som disse temmelig udftirligen ere fortalte

i Anforeren Jens Munk’s egen Beretning om denne hans

Reise. Den udkom endnu i Forfatterens levende Live un-

der Titel af: ”Nåvigatio Septentrionalis. Det er Relation

eller Beskrifluelse om Seiglads oc Reyse paa denne Nord-
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vestiske Passagie
,
som nu kaldes Nova Dania, igiennem

Fretum Christian at opsuge.’’ Kbhaffn 1621. 4to. En nyere

Udgave, forogct med Forfatterens Levnetslob, udkom i

Kbhavn. 1723 i 8vo. Jens Munk’s hele Liv var i htii Grad

bevæget. Fodt 1579 paa en Gaard Barby i det sydlige

Norge, synes han meget tidligen at have mistet sin Fader

Erik Nielsen Munk, der med Berommelse havde tjent i den

nordiske Syvaarskrig og 1580 var bleven adlet af Kong
Frederik den Anden; thi 1586 drog han med sin Moder
til Frederiksstad og, efter to Aars Skolegang der, blev lian

sendt til en Faster i Aalborg
,
hos hvem han opholdt sig i

tre Aars Tid. Kort derpaa gik han i en ung Alder tilsoes.

Over Engelland og Portugal kom han til Brasilien, hvor

lian forblev i nogle Aar og deeltog i et Par Sotræfninger.

1 Aaret 1598 vendte han tilbage til Europa og begav sig

over Holland til Kjobenhavn. Herfra foer han i adskillige

Aar til Koffardis og gjorde iblandt andre Reiser i Aarene

1609 og 10 to til Nowaja Semlja. Da Krigen 1611 brtid

ud imellem Danmark og Sverrig, tog Christian den Fjerde

den erfarne SOmand i sin Tjeneste som Socapitain. Han
blev i de to Aar, denne Krig varede, brugt ved mangfol-

dige Ledigheder, baade tillands og tilvands. Endnu samme
Aar (1613), som Freden sluttedes i Knærod, blev Munk
sendt til Spanien med det store danske Gesandtskab under

Rigs-Cantsleren Jakob Ulfeld, og Aaret derpaa (1614) maattc

han fore to russiske Gesandter tilligemed deres talrige Folge

norden om Norge til Archangel. De to folgende Aar kryd-

sede han imod Fribyttere i de færoiske, islandske og nord-

landske Farvande, 1617 hentede han fra Biscaia de forsto

Hvalfangere herind til Danmark, og 1618 skulde han have

været med Expeditionen til Ostindien under Ove Giedde

;

men, formedelst Uenighed med Vedkommende, frabad han

sig det og fik ogsaa Tilladelse til at blive hjemme. Derimod

erholdt han Aaret derpaa Commandoen over de tvende
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Skibe, Eenhjtirningen 1 og Lamprenen

2

,
med hvilke Kongen

havde besluttet at lade gjtire et Forstig paa Opdagelsen af

den nordvestlige Gjennemfart.

Den 9de Mai 1619 afseilede Jens Munk med sine to

Skibe fra Kjobeuhavn ;
men han maatte blive liggende i Sun-

det indtil den 16de s. M., da Vinden forst blev foielig.

Den 25de Mai, da de vare under Lister Land i Norge, blev

Jagten læk for dem, og de maatte lobe ind i Karmsund, for

at faae Lækken opstigt og stoppet. Den 2den Juni passe-

redes Hetland
,

og den 4de Færoerne. Derefter satte de

deres Cours Vest og Vesten til Nord, indtil de, som Munk

i sin Dagbog udtrykker sig, kom Grtinland om Borde. De

seilede nu saaledes vesterlig hen til den 20de Juni, da de for-

faldt nogle Mile nordenfor det sondre Cap af Grtinland, dog

vel 15 eller 16 Mile fra Landet. Dette maa have været under

Ostkysten, da Munk beretter, at der her modte dem megen

lis, saa de maatte lægge Oster ad Stien igjen. Det holdt

ved med Storm og Uveir indtil den 30te Juni
,

da de (ik

det stindre Cap afGrtinland i Sigte, ’’som de Engelske kalde

Cap Farvel, og ligger paa 60 Grad 30 Minutter uden Trift’
13

.

*) Eenhjorningen forte cn Besætning al 48 IVIand. Dette Skib

havde 1610 bort til den Flaade, som under Rigs-Admiralen Mogens

Ulfeld var ude i Ostcrsoen og blev da coimnanderet af den , os Ira

den anden grbnlnndskc Expedition i Anret 1606 bekjendte, norske

Capitain Hans Brun; jvfr. Garde’s Efterretninger om den danske og

norske Sbmagt. 1 Bd. S. 87. Eenhjorningen blev, som vi skulle

scc, 1620 af Jens Munk forladt i Hudsonsbugten.

2
)
Jagten Lamprenen havde 16 Mands Besætning. Dette mindre

Skib gik ligeledes, men senere, tabt under J. Munk’s Commando.

Da han nemlig 1626 laa med sex Skibe paa Vese.rstrbmmcn ,
for at

afskjære de Keiserlige Tilfdrselen
, blev Lamprenen borte med Folk

og Altj jvfr. Navigatio Seplentrionalis. Kbhavn. 1723. 8. Tillægget

(Biographien) S. 24.

3
) Med Hensyn til Bestemmelsen af, hvor Engcllænderncs Cap

Farvel egentligen har ligget, er- dette Sted af Munk’s Dagbog ikke

uvigtigt. Han tilfbier (Navigatio Scptcntrionalis. Octavudgavcn S. Il)
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Her gik de frie afisen og satte nu deres Cours Vesten til Nord

over Davisstrædet, hvilket Munk omdobte til Fretum Regis.

Den 8de Juli, da deres Middags-Observation gav dem 62°

30' N. Br., fik de Landet paa den amerikanske Side af

Strædet i Sigte
;
men Isen laa langs med Kysten og spær-

rede dem Adgangen. Den folgende Dag lod imidlertid Munk
staae ind imellem Isen udi en stor Bugt, hvor Styrmænde-

ne, iblandt hvilke der befandt sig en Engellænder, efter den

Hoide, de havde, meente at det rette Indlob til det af Da-

vis 1587 opdagede Lumley’s Inlet eller til det af Hudson
1610 opdagede og efter ham benævnte Stræde maatte være

at stige. Men efter en langvarig Undorsogelse viste det

sig, at de havde taget feil, og at de vare for nordligt.

De fandt her megen lis for sig; den kom ud af tre store

Fjorde, hvilke de gave Navn af Isefjordene. For at finde

det rette Indlob til Hudsonsbugten, lob de nu Syd paa langs

med Landet, indtil de naaede det af dem saakaldte Munke-
næs, som efter Munk’s Angivelse ligger paa den nordlige

Side af Mundingen til det af ham til Fretum Christian om-
dObte Hudsonsstræde. Den Ilte Juli, da det om Middagen

var klart Veir og Solskin, fik de den rette Hoide af Munke-
næs, nemlig 61° 20' 1

. Den 12te sendte Munk nogle af

sine Folk i Land ved Munkenæs, for at hente ferskt Vand,

hvilket de ogsaa bragte ombord om Aftenen. Men Skibene

bleve denne og de næstpaafolgende Dage stedede i den

folgende Beskrivelse over det af ham sete Cap Farvel
: uOg er det

syndre Cap af Gronland et hiiyt Land, og meget hackclige og ujef~

fend med hoye skarpe Fieldc, dog kunde saadanne hoye Fieldc iekc

have dcris rette Aftegnelse og visse Kiendclse, for den mangfoldige

lis der ligger paa dennem
,
som gjdr samme Lande gandske u-kien-

delig.” Denne Skildring passer ikke ilde paa de Danskes Cap Far-

vel, der, som bekjcndl, er det hbie sydlige Forbjerg af Oen Scr-

mersok og ligger omtrent paa G0° KV N. Br.

*) IL is denne Angivelse af Brcden ellers er nogenlunde pnalidelig,

saa er Munkenæs sandsynligviis det paa Sydsiden af Resolution Is-

land og lige overfor Cape Chidlcigh beliggende ITalton’s Headlaud.
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sttirste Ndd og Fare, idet de indesluttedes af Isen og med

denne dreve frem og tilbage. Den 15de Juli slap de i

Dagningen lykkelig og vel ud af Isen, hvorpaa de forsigti-

gen seilede langs med den nordligere Kyst af Strædet. Den

17de fandt de omsider en god Havn, i hvilken de gik til

Ankers. Den folgendeDag bemærkede de Danske nogle Ind-

fodte i Nærheden af Havnen. De forærede dem Knive og

allehaande Jernfang, hvorfor de igjen modtoge Gaver af

Fuglevildt og Sælspæk. Det var fredelige og godmodige

Eskimoer, som alle, saasnart de iblandt Munk’s Folk havde

faaet Oie paa En, der havde sort Haar og bruun Ansigts-

farve, ilede med at omfavne ham, i den Tanke at han var

deres Landsmand. Samme Aften gik Skibene igjen under

Seil
;
men allerede den 19de Juli traf de paa saa uigjen-

nemtrængelige lismasser, at Munk troede atter at burde

sOge den Havn, han Dagen forud havde forladt. De Ind-

fodte vare imidlertid bortdragne. Den 21de Juli mod Aften

lod han Alt gjore klart til at afseile; men forinden opsatte

han Kong Christian den Fjerdes Vaaben og Navneciffer paa

Landet. Den for alle Vinde trygge Havn kaldte han Rens-

sund, fordi Mandskabet havde skudt adskillige Rensdyr der

i Nærheden. Den 23de Juli om Morgenen tidlig, da det

dagedes, befandt begge Skibene sig paa alle Sider omrin-

gede af Isen. Længere op paa Dagen reiste der sig en

stærk Storm, der gjorde deres Stilling endnu misligere.

Efterat Skibene i liere Dage vare drevne om i Isen, dog

uden at tage nogen Skade af Retydenhed, slap de den 30te

med Springet over nogle Klipper, som med Lavvande vare

aldeles torre, og ind i en lille Rugt, hvor de laae nogenlunde

sikkrede imod Isen. Den 1ste August skikkede Munk Flere

af sine Folk i Land, for om muligen at faae nogle Rens-

dyr til Forfriskning for det aldeles udmattede Mandskab.

De Udsendte saae adskillige af disse Dyr, men kunde ikke

komme dem paa Skud. Derimod fik de her efterhaanden

ikke saa faa Harer. Dette gav Anledning til at denne

Grunlands historiske Mindesmærker, 3 Bind. (45)
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Bugt fik Navn af Haresund. Den skal, efter Munk’s An-

givelse, ligge henved 50 Mile inde i Hudsonsstrædet, paa

02° 20' N. Br. og, ligesom Renssund, paa den nordre Side

af Strædet. Man traf ikke pan Nogen af de Indfodte, men ,

vel Spor af at de her havde teltet. Inden de Danske for-

lode Haresund, opsatte de ogsaa paa dette Sted deres Kon-

ges Yaaben og Navnecifler; og de reiste desuden nogle

hoie Yarder. Den 9de Angust afseilede de med en Nord-

vestvind og styrede i Vestsydvest; men det er her ikke

Stedet til at ftilge Jens Munk paa hans møjsommelige og

farefulde Seilads over Hudsonsbugten. I Overeensstem-

rael.se med Maalet for hans Reise trængte han i vestnord-

vestlig Retning frem til 63° 20' N. Br.
,
hvor Eenhjornin-

gen den 7de og Lamprenen den 9de September lob op i

et Revier, som under Navn af Munkens Yinterhavn 1 har

opnaaet en sorgelig Berømthed. Munk lod de Syge strax

bringe i Land, hvor der til deres Vederkvægelse fandtes

en heel Deel Multebær, Tyttebær og andre Bær, og hvor

der dagligen for deres Skyld blev vedligeholdt et dygtigt

Baal. Den 13de September udsendtes begge Understyr-

mændene med Sluppen og Skibsbaaden
,

for i forskjellige

Retninger at soge efter en bekvemmere Havn til Yinter-

leie. Men der fandtes ingen saadan i Omegnen. Da Vin-

teren imidlertid stundede til, blev der den 18de Septbr.

*) Munkens Vinterhavn eller Jens Munkens Bai, som han selv

(Navigatio Septentrionalis. Octavudgavcn. S. 63) benævner den, maa

upaalvhleligen suges paa de vestlige Kyster af Iludsonsbugten. Iler

troede J. R. Forster (Geschichte der Entdeckungen und Schiffahrten

im Norden. Frlcft. a. d. O. 1784. S. 538) at gjenkjende den i Chur-

chill Riverj men to senere Forfattere, nemlig John Barrow (A Chro-

nologieal History ol Voyages into the Arclic Regions. By J. Barrow.

London 1818. S. 231) og Ilugh Murray (Narrat ive of Discovcry and

Adventurc in the Polar Seas and Regions. By J. Leslie, R. Jameson

and H. Murray. Third Ed. Edinburgh 1832. S. 248) have sandsyn-

ligvis med storre Fole henlagt de Danskes Vinterhavn en Deel nord-

ligere i det saakaldtc Chesterficld (eller Bowden’s) Inlct.
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holdt Skibsraad og i dette besluttet at blive, hvor man var,

og der, saa godt som muligt, at sOrge for Skibenes Sik-

kerhed. I denne Hensigt lob man den paaftilgende Dag

med Skibet og Jagten saa langt op i Revieret
,
som man

kunde, og lagde der Skibet i et Slags Dokke, som man

indrettede ved Hjælp af Brokar, medens Jagten, som det

synes, blev sat op paa Land. Med disse Arbeider hengik

September Maaned. I Begyndelsen af October blev der

uddeelt Vinterklæder til Mandskabet, og paa det dverste

Dæk (Overldbet) af Skibet blev der indrettet tvende Ild-

steder af et saadant Omfang
,

at 20 Mand kunde sidde om-

kring ethvert af dem. Fra den 10de October fik Enhver
• •

af Mandskabet sin Ranzon Viin og desuden af 01 saa me-

get, som han lystede. Paa samme Tid forordnede Munk,

hvorledes der skulde forholdes med Vagttjeneste, Vedhent-

ning, Kulbrænding o. s. v. Efter den 22de October, da

det faste lislæg begyndte, gik Mandskabet dagligen paa

Jagt. Nogle stillede Fælder op i Skoven, Andre byggede

Huse til at ligge for Glug i, som det i Norge kaldes, atter

Andre gik paa Skytteri i Marken, hvor der, saa længe Sneen

ikke laa alt for dyb, fandtes Harer, Ryper og andre Fugle

i Overllodighed. Saaledes forlab Vinteren ret taaleligen

indtil Julen, uagtet der af og til indtraadte temmelig stræng

Kulde. De Danske saae Intet til Landets Indbyggere, hver-

ken nu eller senere. Dog have rimeligviis nogle Indfodte

tilbragt Vinteren i Nærheden af dem; thi den 14de om
Natten skjod En af Mandskabet, som havde Vagt ved Ski-

••

bet, en stor sort Hund,' der var kloftet i det ene Ore og

omkring Snuden bar Mærker af smalle Liner eller Remme,

altsaa formodentligen har været en Slædehund. I Julen var

Veirliget temmelig mildt; og Hellligdagene tilbragtes paa

nordisk Viis i Gammen og Glæde, da den storste Deel af

Mandskabet endnu var ved god Helbred.

Nytaarsdag 1620 indtraadte der en forfærdelig stræng

Frost med Nordvestvind og klart Solskin. Kulden vedva-

(45*)
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redo en Deel af Maaneden og frembragte Sygelighed iblandt

Mandskabet. Sædvanligviis bleve de Syge angrebne af Blod-

gang, som i en tre Ugers Tid gjorde Ende paa deres Liv.

Den 21de Januar laae tretten Mennesker syge. Af disse

dode en Styrmand den 23de og blev begravet den 25de

Januar. For at bevise ham den sidste Ære, lod Munk

]5sne et Par Falkonetter ved hans Begravelse, men Jernet

var da saa skjort af Kulden
,

at Tappen sprang af begge

Falkonetterne
,

da de afTyredes, og nær havde lemlæstet

Constablen. Den 17de Februar vare allerede 40 af Mand-

skabet bortrykkede, og den 20de s. M. dtide Skibspræsten.

Sygdommen tog efterhaanden saadan Overhaand, at de

Dfide kun med den sførste Besværlighed kunde bringes

i Jorden. Den 24de Marts saae En af Folkene fra en høi

Klippe aabent Vande udenfor Gabet, den 12te April reg-

nede det for forste Gang i syv Maaneder og den 25de i

samme Maaned begyndte Graagæssene at indfinde sig; men

Frosten vedvarede, og med den Sygdom 1 og Dodelighed.

Pintsedag den 4de var Munk selv fjerde ilive. Da han In-

tet saae for sig uden den visse Ddd, saa opsatte han et

lidet Skrift, hvori han bad de christne Mennesker, som
muligen maatte komme til denne Afkrog af Verden, om at

stede hans eget og de civrige ubegravede- Liig til Jorden,

og at tilstille hans Herre og Konge den af ham førte Dag-

bog. Men Munk skulde ikke dde i Hudsonsbugten. Den
8de Juni kunde han ikke længere holde ud i Kahytten for

Stank af de i Forraadnelse gaaede Liig, som laae omkring i

Skibet; med usigelig Anstrængelse krdb han ud af Koien
9

’) Under 28de Mai beskri\cr Munk denne dræbende Sygdom ly-

deligcn som cn i hoi Grad udviklet Skjbrbug: det yderlig afkræftede

Legeme blev overalt bruunt og blaat , alle Lemmer og Lcdcmodc

krympede sig sammenj Tænderne sadde saa losc i Munden, at den

Syge var aldeles ude af Stand til at tygge.

2
) Fra Midten af Mai Maaned havde man ikke møngtet at faae de

cltcrhaanden Bortdodc* Liig jordede, ja end ikke kastede over Borde.



- NYERE REISER TIL GRONLAND. 709

og op paa Dækket, hvor han om Natten hehjalp sig med

de Dodes Klæder. Her blev han den følgende Dag be-

mærket af To af Mandskabet, der tidligere vare gaaede

i Land og ikke havde havt Kræfter nok til at komme

ombord igjen. Da de nu saae, at deres Capitain endnu var

ilive, begave de sig paa isen ud imod Skibet og hjalp ham

selv og nogle Klæder, han tilkastede dem, fra Skibet og

op i Land. Her havde disse tre Mennesker en Tid lang

deres Tilhold under en Busk. Om Dagen antændte de

en Ild og krobe omkring paa Jorden , hvor de oprykkede

selv det mindste Gront, som spirede frem, og sugede Saf-

ten af Hjerteroden. Derved bedredes deres Tilstand lidt

efter lidt, medens Seillæggeren 1
,
der var den sidste levende

Sjæl ombord i Skibet, døde. Den 18de Juni gik Isen om-

sider bort fra Skibet. Samme Dag vare de saa heldige at

faae et Flyndergarn ud af Jagten
,
hvormed de nu kunde

fange Orreder. Af disse node de dog i FOrstningen ikkun

Suppen og til denne lidt Viin, som de hentede i Jagten.

Deres Kræfter toge imidlertid dagligen til ,
især efterat de

havde faaet en Bosse i Land og med den kunde skyde

Fugle. De begyndte nu for Alvor at tænke paa Iljemrei-

sen. Den 26de Juni gik de i Værk med at bringe Jagten,

som af Vinterfloden var bleven sat hoit op paa Land, ned

paa Siden af EenhjOrningen. Et besværligt Arbeide for tre

Menneskers endnu langt fra ikke fuldkomment tilbagevundne

Kræfter I Det lykkedes dem omsider. Fra det storre Skib,

som de saae sig nodte til at lade blive, hvor det var, bragte

de efterhaanden Proviant og andre NOdtorftigheder over i

Jagten, med hvilken de endeligen den 16de Juli begave sig

paa Hjemveien til Danmark. Efter under uafladelige Farer

og MOisommeligheder at have kæmpet sig frem over Hud-

sonsbugten og igjennem Hudsonsstrædet, fik de den 18de

August henimod Aften Munkenæs i Sigte og kom derefter

ud i Davisstrædet. Den 14de September forfaldt de under

,

) Seillæggcr er den ældre danske Benæ\nelsc paa en Seilmager.
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• •

OrkenOerne, og den 20de s. M. saae de Norge. Med
en flyvende Storm og uden Landkjending kom de Dagen

derpaa ind i en af de norske Fjorde paa Vestkysten. Her-

fra lod Munk sig den folgende Morgen i en Baad roe op

til Fogeden i Sundfjord, og den 25de September 1020 an-

kom lian til Bergen, hvorfra han, efter forst at have draget

Omsorg for de to Mand, som vare bievne tilbage med Jag-

ten, strax skrev herned til Danmark, for at meddele sine

Foresatte Efterretning om Expeditionens uheldige Udfald og

sin egen vidunderlige Frelse.

Jens Munk levede endnu i otte Aar efter hans Hjem-
komst fra denne mislykkede Opdagelsesreise. Regjeringen

vedblev at bruge ham i sin 'Tjeneste. Saaledes blev han

1623 som Admiral udcommanderet med fire Skibe til de

nordlandske Farvande, for der at tage vare paa Russernes

Foretagender. I Aaret 1626 var han, ligeledes som Admi-

ral, ude med sex Skibe, for at spærre Veseren for de Kei-

serlige. Dette Togt var hans sidste. Jens Munk endte sit

urolige Liv den 3die Juni 1628. Anledningen til hans

Ddd fortæller Is. de la Peyrere, som i sin Relation du

Groenland. Paris 1647. S. 229—69 har en vidtloftig Be-

retning om Munk’s Reise til Hudsonsbugten
,

paa folgende

Maade. Ifijlge hans Sigende (Relation du Groenland. S.

269—71) skal Munk nemlig, flere Aar efter hans fdrste

uheldige Reise, have faaet i Sinde at gjore et nyt Forsdg

paa at opdage den nordvestlige Gjennemfart. Et saadant

Foretagende oversteg imidlertid Munk’s egne Kræfter; men
det lykkedes ham at bringe et Compagnie af Adelsmænd
og ansete Borgere i Stand

,
som i dette Oiemed udrustede

tvende Skibe under Munk’s Commando. I en Afskedsau-

dients
, som Munk kort forinden sin Afreise havde hos

Kongen, kom denne til at omtale Reisen 1619 og gjorde

ham i Anledning af samme nogle, i saa Tilfælde vistnok

ufortjente, Bebreidelser. Munk svarede Kongen ubetænk-

somt, hvorpaa denne i sin Iilsindighed slog eller stødte til
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ham med en Stok, han havde i Haanden. Det var mere,

end den behjertede Somand kunde bære: han gik hjem,

lagde sig tilsengs og vilde hverken spise eller drikke.

Efter ti Dages Forlob dode han af Sult og Græmmelse.

Denne Fortælling om Munk’s Endeligt har Holberg (Danne-

marks Riges Historie. Anden Ed. Tomus II. S. 668) og

tiere andre Forfattere 1 optaget efter Is. de la Peyrere. Vi

ville til Ære for Kong Christian den Fjerde hellere antage,

at denne hele Fortælling ikke er Andet end et uhjemlet

Sagn
,

da den for første Gang forekommer hos en tem-

melig upaalidelig, endskjønt samtidig, fremmed Forfat-

ter, og da der iblandt de mange Bevillinger, Privilegier og

Sopasser, som i denne Konges Regjeringstid ere blévne

udstedte i Anledning af private Expeditioner til hine nord-

lige Egne, ikke findes noget, som falder sammen med J*

Munk’s DOdsaar eller engang horer hen til de nærmest

foregaaende Aar.

Af disse Foretagender, som for stfirste Delen havde

Hvalfangsten til Formaal og i Almindelighed vare bestemte

til Spitsbergen, er der kun et eneste, hvilket vi ifølge vor

Plan ikke kunne ganske forbigaae med Taushed. 1 Be-

gyndelsen af 1636 dannede der sig her i Kj 6benhavn et

saakaldet GrSnlandskt Compagnie, som under 18de Februar

s. A. fik sine Privilegier, og i hvilket der siden indtraadte

adskilligeStandspersoner, iblandt Andre ogsaa Rigets Cants-

ler Christian Friis til Kragérup. Endnu samme Foraar

udrustede det tvende Skibe til Davisstrædet
,

for at drive

*) I ct nu temmelig sjcldcnt Skrift, bctitlet :
„Drle Voyagien gedaen

na Groenlandt, om te ondcrsoccken of men door dc Naeuwtc Hud-

sons soude tonnen Scylcn
;

oru alsoo een Doorvaert na Oost-Indlen

te 'vinden”, og udkommet i 4to i Amsterdam uden Angivelse af

Trykkcaaret, findes endogsaa dette Optrin S. 10 afbildet i et 1 ræsnit.

Munk, ifort Hjelm og Harnisk, staaer for Kongen, som med Kronen

paa Hovedet sidder under en Tronhimmel og bolder en oploftet scep-

terdannet Stok eller Stav i Haanden.
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Handel med de Indfodte paa Grønlands Vestkyst. Men,

imedens man laa her og af Grønlænderne tilbyttede sig

Skind og andre af Landets Frembringelser, blev uheldigviis

En af Mandskabet et skinnende Sand vaer paa Stranden.

Han begav sig derhen og fandt, at Sandet ikke blot var

skinnende, men tillige — tungt som Guld. Nu troede man

naturligviis her i Grønland at have opdaget et nordligt El-

dorado, tænkte ene. og alene paa at indtage en Ladning af

det kostbare Sand og skyndte sig dermed tilbage til Dan-

mark. Dog glemte de Danske heller ikke denne Gang at

bemægtige sig og at binde et Par af de stakkels Grønlændere,

der just vare ombord, da Skibene gik under Seil. De
bleve først løste, efterat man var ude i rum Sø; men de

••

betænkte sig desuagtet intet Oieblik, sprang overborde, for

at svømme tilbage til Grønland, og ere formodentligen

druknede. Saasnart Skibene vare komne til Ankers uden-
%

for Kjøbenhavn
,

blev Noget af det glimrende Sand bragt i

Land og prøvet af Guldsmedene; men Ingen af disse for-

maaede at udbringe det mindste Guldkorn deraf. Efter Rigs-

Cantslerens Befaling maatte vedkommende Skipper styrte

sin formeentlig kostbare Ladning ud i Sundet; og han

skal herover have græmmet sig saaledes, at han kort der-

efter ’døde. Imidlertid fortælles der, at en i sin 'Konst

dueligere Guldsmed, som senere kom til Byen, skal have

udskilt virkeligt Guld af en lille Prøve af dette Sand, der

tilfældigviis var bleven opbevaret. Der er vel ingen Tvivl

om, at dette formeentlige Guldsand ikke har været Andet,

end det, metalglindsende og temmelig vægtige, magnetiske

Jernsand, som forekommer paa liere Steder af Grønlands

Vestkyst, og det undertiden i saadan Mængde, at man kan

indtage hele Skibsladninger deraf.

I Kong Frederik den Tredies Regjeringstid er der, saa-

vldt vi vide, ikke fra det Offentliges Side gjort et eneste For-

søg paa. at gjenvinde det tabte Grønland. Derimod udru-

stede en formuende Privatmand, General-Toldforvalter Hen-
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rik Moller, som dertil for sig selv og sine Medinteressen-

ter havde erhvervet et Kongeligt Frihedsbrev, i Aarene

1652—54 tre forskjellige Opdagelses-, Hvalfanger- og Han-

dels -Expeditioner til Gronland, under Commando af en

Udlænding ved Navn David Danell 1
. Af Dennes Dagboger

har en vis Christian Lund
,
dog egentligen kun for de to

forste Reisers Vedkommende, forfattet en for Frederik den

Tredie bestemt Indberetning, hvoraf Originalen bevares i

det store Kongelige Bibliotheks gamle Manuskriptsamling, un-

der Nr. 2880 iblandt Quarterne. I Aaret 1787 udkom der

af denne Indberetning et, af den daværende Bibliothekar

Conferentsraad J. Erichsen besdrget, temmelig udfdrligt Ud-

tog, under følgende Titel: Udtog af Christian Lunds Ind-

beretning til Kong Friderich den Tredie, angaaende de i

Aarene 1652 og 1653 under General-Toldforvalter i Dan-

mark, siden Rentemester, Henrik Mollers Bestyrelse for-

anstaltede Sotoge til Gronland. Videre oplyst med nogle

Anmærkninger og Documenter ved John Erichsen. Kbhavn.

1787. 8. (Med 1 af den originale Indberetnings 2 Kort).

Af Danell’s tre Reiser er den forste i Særdeleshed

mærkelig. Med to Skibe, St. Peder og St. Jakob, afseilede

han den 8de Mai 1652 fra Kjobenhavn. Den 16de pas-

seredes den nordligste Pynt af Hetland2
. Derefter gik de

norden om Island og befandt sig den 25de Mai to Mile

nordenfor Grimso, hvor de saae en Mængde Finhvaler, men

ikke kunde faae sat fast i nogen af dem, paa Grund af

*) Formodentllgcn en Nederlænder, hvis Navn findes altrevet meget

forskjelllgcn. Saalcdcs kaldes han af Garde (Efterretninger om den

danske og norske Somagt. 1 Bd. S. 158) og Flere David Danell,

medens Torfæus i Fortalen til sin Gronlandia Antlqua S. 36 benæv-

ner ham David de Nelle, og Andre atter anderledes. Han blev siden

Comniandcur i Soetaten samt Assessor I Admiralitetet, og dijde 1661;

jvfr. Tidsskrift for den norske Personalhistorie, udgivet af Bernt Moe.

1 Hefte. Christiania 1840. S. 1.

u
) Lambaness paa Oen Unst.
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deres hurtige Lob. Den følgende Dag vare de udenfor

Nordhukken af Island, omtrent i fire Miles Afstand fra

Landet. De saae denne Dag mange engelske Doggere, som

laae og fiskede imellem Husevig og Langenæs. Derpaa

seilede de vestlig om Island. Den 29de Mai var deres

Brede om Middagen 64° 19', og de gissede sig paa sam-

me Tid 50 Mile fra Iteykianæs. Den foregaaende Nat vare

to smaae Landfugle og en Ugle komne ombord til dem,

uden at de havde seet Land. Deraf sluttede de, at de i

denne Nat havde passeret de Gamles GunbjOrnskjær
,

der

skulde ligge omtrent midtvcis i Farvandet imellem Island og
••

Gronlands Osterbygd. Efter den 1ste Juni at have seet de
• •

første Dykkere og Terner, fik de den 2den Ostkysten af

Gronland for første Gang i Sigte. De meente da at være syv

Mile fra Landet og udenfor de Gamles Herjolfsnæs
;
men

Drivisen hindrede dem fra at nærme sig Kysten. Den 3die

Juni krydsede de i Taage langs med Landet. Om Midda-
••

gen var deres Brede 64° 50'. De peilede en O
,
som de

kaldte Hvidsadlen, i N. O. til N. tre Mile fra dem; men, da

de for Isens Skyld ikke kunde komme vester paa, vendte

de under Hvidsadlen 1

,
som ligger en halv Miil dstenfor en

anden 6 ,
hvilken de gave Navn af Masteføst Skib. Den

4de Juni var det først Snefog og Taage, saa de en Tid lang

Intet kunde see af Landet; men om Eftermiddagen maa

det have klaret af, da de nu, som det i Indberetningen hed-

der, satte tvert an paa Landet i N. N. O. til N. og saae

det lføie faste Land N. fra dem i 10 Miles Afstand. De

kom ind imellem nogle Oer, beliggende fire til fem Mile

fra Fastlandet, hvilket sidste saae ud som klar lis, naar

O Paa Capitain Granlys Kort over Gronland er II\ idsadlen (ikke

II\ idsolen som denne O benævnes af J. Erichsen) allagt paa 04°

S9' N. Br., som et temmelig stort Oland under Ostkysten jvlr. hans

XJndersogelses - Reise til Ostkysten af Gronland. Kblunn. 18o*.

102 og 200.
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Solon skinnede 1
. Drivisen laa fire Mile ud fra Kysten, og

det var umuligt at trænge sig ind imellem den og Landet.

De Danske maatle derfor staae ud tilsOes igjen, og de kom

i stor Fare, da Soen rundt omkring dem blev ligesom op-

fyldt med Driviis. Den 5te Juni var deres Middagshoide

64° 50'. Den 6te gjorde de, daVeiret var gunstigt, deres

Bedste for at besigtige de Oer, som laae omtrent tre Mile

ostenfor dem. De vare fem i Tallet- og næsten ganske

overklædte med lis, undtagen een, som var af et sortagtigt

Udseende, meget hoi og af en Miils Omfang. For Isens

Skyld kunde de dog ikke komme dem nærmere end paa en

Fjerdingvei omtrent. De saae Intet til Sekanten eller den

egentlige Kyst af Fastlandet, hvilken her paa 65° Br. stræk-

ker sig (ister og vester med SnefjeldsjOkelen ovre paa Is-

lands Vestkyst. Isen, som laa indtil otte Mile sondenfor
••

Oerne, spærrede dem Adgangen til Landet og ncidte dem

til igjen at staae (ister ud til Oerne, hvor de traf aabent

Vande. Efterat de saaledes i sex Dage med stor Livs-

fare havde holdt ud imellem Isen og i den Tid hverken
••

sect Fisk, Fugl eller Sæl, hvoraf de sluttede sig til Oernes

fuldkomne Ufrugtbarhed, kom de omsider samme Dags Ef-

termiddag ud i rum Sci, hvor de endnu i 12 Miles Afstand

saae de hoie Fjelde paa Landet. Den 7de Juni var deres

Brede om Middagen 64° 34'
,

og de gissede sig 15 Mile

fra den Deel af det faste Land, udenfor hvilken de forst

1

) Det har forrnodentligen været en udstrakt og lige ned til Soen

gaaende lisblink, soin de her have liavt for sig.

2
) Fra Oen Vcndom, som blev Graah’s nordligste Teltplads paa

hans Reisc langs med Sydostkysten af Gronland, saae denne Reisende

i Slutningen af Juli eller Begyndelsen af August 1829, i O. N. O.

og en Afstand af 10 til 12 Mile, lo eller maaske tre Oer, h\ilkc han

antog at hore til den af Dancll i Aarct 1652 opdagede Ogruppe,

cndskjdnt de ligge Fastlandet en Deel nærmere, end de efter Danell’s

Angivelse skulde gjore. 1 Graah’s Kort findes de, under Navn af

Danell’s Oer, aflagte paa omtrent 65° 30' N. Br.
;

jvfr. Graah’s Un-

dersbgelscs-Reise til Oslkyslen af Gronland. S. 103 og 200.
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havde været. Den 8de vare de efter deres Gisning 15 Mile

ostenfor Herjolfsnæs. Efterat de derpaa havde seilet en

temmelig Strækning langs med Isen, befandt de sig den

Ode Juni sex Mile fra Landet og seilede nu dette an i V. S.

V. Men
,

hedder det endvidere i Indberetningen
,

der de

vilde stige Havn, laa Isen to Mile bred i Havnen og for

Landet. De satte nu Sluppen ud, for at gjtire et Forstig

paa at gaae over Isen
;
men denne begyndte at bryde, som

det hedder, og Forstiget havde nær bragt dem alle i For-

dærvelse. Den 10de Juni var deres Brede om Middagen

63° 10'. Alt som de kom længere imod Syd, viste Lan-

det sig jævnere og bedre; men det vedblev alligevel atvære

bedækket med lis. Samme Aften maatte de uden om en

stor lisodde, hvilken de i Taage neppe vilde have und-

gaact, da den iftilge Indberetningen strakte sig hele 10

Mile ud i Stien. Den Ilte Juni var deres Middagshtiide

62° 20', og den 12te 62°. Denne Dag saae de et kltivet

Bjerg tre til fire Mile vestenfor dem og Landet der i Nær-

heden gjennemskaaret af Vige og Fjorde. Men, da de for-

stigte paa at seile ind til Kysten, kunde de for Isens Skyld

ikke komme den nærmere end paa fire Mile. De maatte

igjen ud tiisties og fortsatte nu deres Seilads stinder paa. Den

13de Juni var deres Middagshtiide 60° 23', og de havde

efter deres Gisning siden den foregaaende Dag seilet 32

Mile. Da de nu vare komne i Nærheden af Grtinlands Syd-

huk, og de formedelst Isen havde opgivet deres tidligere Haab
• •

om at kunne lande paa Ostkysten, besluttede de at gaae ind i

Davisstrædet. - I Mundingen af Strædet maatte de dtiie me-

get af lis, Taage og heftige Storme. Efter flere Dages

Forltib saae de omsider den 20de Juni om Eftermiddagen

Landet for ftirste Gang igjen, og det i Nærheden af Cap

Confort 1

,
som efter deres Gisning laa 15 Mile tisten for dem.

J
) Engellændcrncs Cap Confort eller Corofort antages i Alminde-

lighed for at være ct hiiit, i betydelig Alstand kjendeligt
,

Kystljeld

imellem Colonien Frcdurikshaab og Forsbget Arksut, li \ il k ct dc Ind-
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Den 22de Juni om Middagen gissede de sig paa 63° Br.

Her kom omtrent 30 Grønlændere ombord til dem og bragte

foruden Sæl-, Ræve- og Hundeskind, ogsaa Noget af det i

den Tid saa lioit skattede Eenhorn (Narhvalstænder) med

sig. De bortbyttede disse deres Lands Frembringelser villi-

gen imod Knive, Syle, Fiskekroge og Synaale. Længere

op paa Dagen kom endnu Flere af de Indfodte, som havde

været ude at fiske, til de danske Skibe og falbøde deres

Fangst. Den 25de Juni lob Skibene tre Mile op i en Fjord,

uden dog at finde nogen god Ankergrund. Da Grønlæn-

derne, som her indfandt sig for at handle, vare fattige og

Intet havde at sælge uden nogle blakkede Ræva- og Sæl-

skind, lob de Danske igjen ud af Fjorden, der fik Navn af

Møller’s Fjord og ligger paa 65° 22' N. Br. L Den 2den

Juli nærmede de sig atter Landet og traf der sammen med

Jagten, som i tiere Dage havde været skilt fra dem. De

saae et høit Fjeld paa omtrent 66° 30' N. Br. , og lob i

Nærheden af dette ind i en Fjord, hvor de om Bagbord

traf en god Havn for begge Skibene og første Gang, efterat

de havde forladt Helsingør, gik til Ankers. Grønlænderne

kom ud til dem med Fisk, hvoriblandt der fandtes meget

velsmagende Orreder. Her fik de ogsaa de bedste og bedst

tilberedte Sælkind; men af det saa meget søgte Eenhorn

faldt der her ikke saa meget, som sydligere paa 63° Br.

Fjorden gave de Navn af Møllers Havn 3
. Den 6te Juli blev

Jagten afsendt, for at søge efter Fiskebanker imellem Cap

flid te kalde Kingiktorsoak
,
men de Danslce have givet Navn af Tin-

den eller Tindingen.

Allsaa i Nærheden nf den nuværende Colonie Ny-Sukkcrtoppcn,

som angives at ligge paa 65 3 20' N. Br.

2
) Da Dancll’s Angivelser af Breden i Almindelighed, f. Ex. ved

Baals Revier, synes at være for lave, saa turde Mollers Ilavn med et

Slags Rimelighed være at sogc i Amertlok Fjorden. Iler er der et

lioit ioinefaldende Fjeld (K jærlinghætten) i Nærheden, og paa Nord-

siden af Fjorden, allsaa om Bagbord for de Indseilendc, findes der

virkelig cen eller flere Skibshavne.
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Farvel og Island eller og at opdage ubekjendte Oer. I

Havnefjord skulde den derefter oppebie det størro Skib,

som den Sde i samme Maaned forlod Mollers Havn, for at

gaae sonder paa og handle med de Indfødte. Den 10de

Juni om Middagen, da de vare paa 65° 35', kom der en

Mængde Grønlændere ombord til dem og bragte, foruden

Sælskind og Sælspæk, en Deel friske Helleflyndere med sig

til Forhandling. Efter de mange Fruentimmere, som her

kom ud til Skibet, fik en Fjord, der laa paa omtrent 65°

36' Br., Navn af Kvindefjord J

,
medens et høit Fjeld son-

denfor Fjorden blev kaldt Fiskers Bjerg
,

fordi Grønlænderne
en halv Mitlsvoi udenfor dette Fjeld fangede en Mængde
Torsk og Helleflyndere. Om Aftenen kom de til den sam-
me Fjord (Møllers Fjord), i hvilken de tidligere havde væ-
ret inde, men hverken fundet nogen god Ankergrund eller

gjort synderlig Handel. De Fleste, som her havde Noget

at sælge, kom sønder fra to, tæt ved hinanden beliggende,

Fjorde med et fælleds Indløb, paa omtrent 64° 50'. Den
Bugt, hvori de to Nabofjorde munde, fik af de Danske Navn
af Tvsllingsbai 2

. De løb dog ikke ind i Bugten, (la der

indtraadte Vindstille om Natten, og de desuden agtede at

besøge baade Baals Revier og den Fjord paa 63°, hvori

de først havde handlet med de Indfødte. Den 14de Juli,

da de vare fire til fem Mile nordenfor Baals Revier, ind-

fandt der sig fra hele Omegnen henimod 100 Grønlændere,

som iblandt Andfet solgte dem en Deel Eenhorn. De gik

derfor ikke ind i Baals Revier, men vedbleve at staae søn-

der paa indtil den 20de Juli, da de om Middagen befandt

5

) Efter den angivne Brede vilde denne Fjord være at siigc i Nær-

lieden af Gamle Sukkertoppen, som skal have ligget paa 05° 38' N. Br.
2
) Ved disse to nærliggende Fjorde inenes formodentligen den

store og den lille Napparsok Fjord, hvilke paa Grund af deres Nær-
hed have været ansete for een Fjord og af de Danske ogsaa have

faact Navn af 1 ofjorden. Napparsok Fjordene ligge i den sydligere

Deel af Sukkertoppens District.



NYERE KEISER TIL GRONLAND. 719

sig paa 5S° 55' N. Br. Uagtet der nu laa betydeligen mere

lis omkring Cap Farvel, end da de i Juni Maaned passerede

det, og de, som vi have seet, paa Udreisen stedse forgje-

Yes havde sogt at nærme sig Grdnlands Ostkyst, besluttede

de dog paa Veien til Island endnu at vove etForsog. Og,

hvis vi ellers tdr stole paa Lundes Indberetning, saa har

det denne Gang været nær ved at lykkes dem. Vi ville

for de tre Dage, den 22de, 23de og 24de Juli, her anføre

Indberetningens egne Ord. uDend 22 Julius vvar -deris

Middagshoigde 60 grader 15 minuter, och i alTtenn saae

de Ostergronland
,
som ligger paa 61 grader 30 minuter,

och war well 16 miil N. V. fraa dem, och Lod tilsiune som

Klochetorne paa tuennde steder. Den 23 seilte worris

folch till alTten Klochen o foerennd de Komb wnnder Lan-

det, och forfalt for eenn fior som gich ind imellem tuennde

Hoige Bicrge, och samme fiord ligger omtrennd paa tri

grader och Lidet N. for siufntes noch Eenn fiord imellemb

Hoige Bierge, wngefehr 2 eller 3 miiil fraa huer anndre,

menns det wahr dog ingenn fior, menns alleenne Eenn

Wieg eller Bugt som ichonn Lober i miiil innd, och i gaar

wahr Iszen fraa Lanndet, och fioren Been, och huis iche

nattenn hafde Kommet saa Hastig paa willet de hafue seig-

let innd i fioren. Den 24 forfalt de 1 miiil N. for samme
fiord, som de war hoes i alltes.” De holdt sig de følgende

Dage endnu bestandig under Kysten og forsdgte den 27de

Juli paa 61° 30 at gjore Landgang; men forgjeves. Den
30te om Aftenen passerede de paa 63° Br. tre Mile fra

Landet, kom siden paa en Miil nær ind til Kysten og saae

her den faste lis ligge en halv Miil, men paa 63 A° Br. hele

sex Mile, ud fra Landet. Den 3ite Juli troede de at see

de Gamles Herjolfsnæs, i Nærheden af hvilket Isen laa en

Miil bred ud fra Land, medens Stien udenfor var ligesom

opfyldt med Driviis. Den 1ste August ntidte en stærk

Taage dem til at holde ud tilsdes. Den 5te vare de under

Island, og den følgende Dag kom de ind i Holmens Havn,
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hvor de fik Underretning om, at Jagten allerede for 14 Dage

siden havde forladt Havnefjord. Herfra sendte de Bud til

Skalholt efter Biskop Brynjulf Svendsen, som af gamle Bø-

ger og Skrifter skulde vide god Besked om Grønland, og

som ogsaa reiste ned til dem, da begge Biskopper i Island

havde faaet en Kongelig Befaling af 3die Mai s. A. om at

meddele H. Moller eller hans Fuldmægtige al den Underretning

om Grønland, som de formanede. Den 23de August gik

Skibet under Seil fra Island og kom i Midten af Septbr.

til Helsingør, hvor de spurgte, at St. Peder alt otte Dage

for dem var hjemkommen.

Den anden grønlandske Reise tiltraadte Danell den 16de

April 1653. Han gjorde denne Reise med det større Skib

St. Jakob alene, om hvilket vi ved denne Ledighed erfare,

at det har været af 70 Læsters Drægtighed og havt 24

Mands Besætning. Den 24de April fik de Norge i Sigte,

og den følgende Dag peilede de Lindesnæs i O. N. O.
,
S

Mile fra dem*. Det næste Land, som de derefter fik at see,

var Jan Mayen’s Eiland, hvilket de allerede den 4de Mai

om Eftermiddagen peilede i O. N. O., 15 Mile fra dem.

Efter den 6te s. M. at liave været oppe paa 73° N. Br.,

formodentligen for at søge at trætte Hvaler, styrede de

igjen Syd paa ned imod Island. Her løb de den 18de Mai

ind i Reykeijord, hvor de bleve liggende i 18 samfulde

Dage. Den 6te Juni forlode de omsider Island, og den

13de s. M. ,
da deres gissede Brede om Middagen havde

været 64°, skimtede de noget Blaat i Horizonten, hvilket de

antoge for at være et Forbjerg paa Grønlands Ostkyst.

Den 19de Juli troede de paa 64° N. Br. at see Herjolfs-

næs. Isen strakte sig her fem eller sex Mile ud fra Ky-

sten. De seilede nu i sydvestlig Retning langs med Lan-

det; men formedelst lis kunde de intetsteds nærme sig

det, end sige lande. Den 30te'Juni, da deres Middags-

høide var 58° 10', harpunerede de en Hval, men forliste

den, cndskjont tre Slupper havde fast i Fisken. Den 1ste
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Juli lode de staae ind ad Davisstrædet til. Den 10de s.

M., da de vare fire Mile fra Land og efter Gisning lige

Vester for Baals Revier, opdagede de en fiskerig Grund, paa

hvilken de, medens Skibet drev i Stille, fangede en 50

Stykker Torsk. Om Middagen forfaldt de i Taage paa 64° 15'.

Da de om Eftermiddagen befandt sig paa 64° OS', kom der

omtrent 80 Grønlændere ombord til dem. De medbragte

allehaande Varer, men dog ikke saa meget Eenhorn, som

Aaret i Forveien. Medens de Danske i de tre følgende

Dage seilede Nord paa langs med Landet og dreve Handel

med de Indfødte, viste disse dem paa liere Steder Fiske-

banker under Landet. Den 14de Juli løb de ind i Dan-

marks Fjord 1

,
hvor de gik til Ankers tre Mile oppe i Fjor-

den og paa dennes sydlige Side. Det foregaaende Aar

havde de ligget i Møllers Havn, som er bag en O tæt in-

denfor Fjordens Munding, men paa dens nordlige Side. Den

15de Juli omringedes Skibet af ikke mindre end 50 Baade

med Indfødte, som alle vilde handle. De bragte Eenhorn

og Sælskind, tilligemed noget friskt Rensdyrkjød. Samme

Dag blev der af Sluppen bortstjaalet et Par Baadshager,

som Tyven slap lykkelig og vel af Sted med, uagtet der

blev skudt efter ham. Den 16de Juli begyndte Grønlæn-

derne igjen med at ville stjæle Aarer af Sluppen ,
og En

af dem Yar allerede kommen en SO Skridt bort fra Skibet

med en saadan
;
men han blev dog truflen af en Kugle, som

man sendte efter ham, og døde paa Stedet. Alle de andre

Grønlændere toge nu strax Flugten og kom ikke mere igjen

den Dag. Den 17de Juli lettede de Danske Anker, for at

gaae ud af Fjorden; men de naaede ikke længere end til

Møllers Havn, hvor de paa Ny ankrede. Der kom Grøn-

lænderne ombord til dem og handlede, som tilforn. Dette

fortsattes den følgende Dag, indtil de Danske gik tilseils

fra Møllers Havn. De kom dog endnu ikke ud af Fjorden,

*) Delte Navn synes denne Fjord, i det Mindste efter Luud’s Ind-

beretning, ikke at have havt Aaret i Forveien.

Griinlands historiske Mindesmærker, 3 Bind, m
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da det kort efter faldt ind med Stille. Som en Fdige heraf,

dreve de den hele Nat paa Fjorden, hvor de fiskede en

Deel Torsk og Helleflyndere. Den 19de Juli kom de til-

soes og vilde nu have seilet Nord paa langs med Kysten

indtil 70° N. Br.
;
men de naaede ikke længere end til paa

68°, hvor Modvind nddte dem til at vende om og staae

Syd efter. Den 26de Juli om Aftenen passerede de Baals

Revier og stak derfra i S. V
r
. ud tilsdes, hvor de traf en

Fiskebanke, paa hvilken de fangede halvanden Læst Fisk.

Den 27de begyndte de i Morgenstunden at fiske og havde

inden Solens Nedgang igjen fanget halvanden Læst; men
nu maatte de af Mangel paa Salt hdre op dermed. Den

5te August, da de vare i Mundingen af Strædet, blev alt

det i Aar indhandlede Eenliorn veiet, og det fandtes da i

det Hele at belobe sig til 313 Pund. Men hverken Fiskeriet

eller Indhandlingen forslog til at stoppe Omkostningerne. Da

Isen aldeles spærrede Adgangen til Ostkysten, besluttede

Danell nu at gaae til Island
,

for der at forsoge sin Lykke

med Hvalfangsten. Den 6te August var det stille den hele

Dag. Der blev derfor gjort Jagt efter Hvaler; men hvad

*man her saae af disse Dyr vare meget skye og vanskelige

at komme nær. Dog bleve tvende af dem harpunerede;

men de siede sig begge Ibs igjen. Det var saakaldte Nord-

kapere og ingen egentlige Hvaler. Disse haabede man der-

imod at skulle træffe under Island, et Haab, som imidlertid

aldeles glippede. Efter at have været inde paa et Par Ste-

der i Island, seilede de den 5te Septbr. fra Bessested og

kom den 30te Septbr 1653 til Kjobenhavn.

Den 16de Marts 1654 tiltraadte Danell med to Skibe

sin tredie og sidste Reise til Grbnland. Han gik denne

Gang den sædvanlige Vei stinden om Island og seilede

siden i N. V., indtil han fik GrOnland i Sigte. Derpaa lob

han ind i Davisstrædet, der i Lund’s Indberetning ved denne

Ledighed benævnes aFretum Daniæ paa den vestre Side af

Gronland”. Her vare de Danske en Miilsvei inde i Baals
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Hevier; men, da de formedelst lis ikke kunde naae den

rette Ankergrund i Havnen, sogte de igjen ud til den Aaret

i Forvcien opdagede Fiskebanke udenfor bemeldte Revier,

hvor de traf en Mængde Fisk
, uoch saae de samrnestedts

Eenn Hauflrue med Wdslogenn Haar och meget Deiligh 1

Paa Udreisen tilbragte de fem Uger, og under selve Grøn-

land tre Uger. Dette er Alt, hvad Indberetningen til Kong

Frederik den Tredie indeholder om denne Reise.

J
) Dette er, snavidt vi vide, det eneste Excmpcl paa at danske So-

farende under de grønlandske Kyster have troet at sce noget af de

fabelagtige Væsener, hvormed Indbildningskraften i hine Tider var

saa tilbiiicli» til at befolke de eensomme huinordiske Farvande. En
n

omstændelig Beskrivelse over en Havfrue, som den 15de Juni 1608

skal have ladet sig tilsync paa Henrik Hudson’s i dette Aar til Op-

dagelsen af en nordostlig Gjenncrnfart foretagne Reise, har denne

beromte engelske Søfarende meddeelt i sin Beretning om denne

Reise. Den lyder i Purchas his Pilgrimes. III. S. 575 saaledes:

< tThis morning one of our companic looking ouer boord saw a Mer-

raaid, and calling up soinc of the coinpanie to sce her, one more

carac up, and by that time shee was tome closc lo the ships side,

looking earnestly on the men: a liltlc alter, a Sca camc and ouer-

turned her: from the. Nauill upward, lier barke and breasts were like

a woraans, (as they say that saw her) her body as hig as one of

us
;
her skin wery white

;
and long hairc hanging downe behind, of

colour blackc : in her going downe they saw her tavle, which was

like the tayle of a Porpossc, and spcckled like a Macrell. Thcir

names that saw her, were Thomas Hilles and Robert Rayner.” At

Troen paa Havmænd og Havfruer her i Danmark har holdt sig til

ind i det foregaaende Aarhundrcdc, sec vi deraf, at den som horfat-

ter ikke ubekjendte Andreas Bussæus i Aaret 1723, som Borgeme-

ster i Helsingør, ifølge Kongelig Befaling har maattet optage et For-

hor over tre helsingorskc Færgemænd ,
der foregave samme Aar at

have scct en Havmand imellem Hveen og Sjælland. Dette Forhor,

hvilket Bussæus indsendte, ledsaget af sine egne lærde Bemærkninger,

findes tilligemed disse aftrykt i O. Bang’s Samling af adskillige nyt-

tige og opbyggelige Materier, saa vel gamle som nye. 1 jerde Stykke.

Kbhavn. s. a. S. 528-36.

. (46*)
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Af andre Kilder erfare vi, at vore Landsmænd heller

ikke denne Gang ere afseilede fra Grønland, uden med
Magt at bortfore nogle Indfødte. Den samtidige Ad. Olea-

&

rius fortæller Sagen paa følgende Maade. Da de Danske

stode i Begreb med at lette Anker, befandt der sig endnu

en Deel Grønlændere og GrØnlænderinder ombord hos dem,

enten for at handle eller blot for at tilfredsstille deres Nys-

gjerrighed. Sex af disse bleve lokkede ned i Rummet,

Dækslugerne derpaa lukkede og Seilene heisede. En Dreng

sled sig imidlertid løs fra dem og slap ud igjennem et af

Hullerne til Ankertougene. En gammel Kjærling satte de

Danske selv i Frihed. De øvrige Fire, som aldrig mere

fik deres Fødeland at see, vare en ældre Mand, som kaldte

sig lhiob, en gift Kone ved Navn Kunelik, der i Grønland

efterlod sig to Børn, Ihiob’s Datter ved Navn Kabelau og

en endnu ikke voxen Pige, som hed Sigokou 1
. Velbeholdne

kom de alle til Bergen
;
men paa Nedreisen til Kjøbenhavn

døde lhiob. Da Kongen, paa Grund af den i Danmark

grasserende Pest, havde forladt Hovedstaden og med Hoffet

taget sit Ophold i Flensborg, bleve de tre GrØnlænderinder,

strax efter Ankomsten til Kjøbenhavn, forte over til Flens-

borg. Herfra gjorde de et kort Besøg paa Gottorp
,

livor

Hertug Frederik den Tredie ønskede at see disse Vilde.

Under deres Ophold paa Gottorp tilbragte de tilligemed en

tydsk Chirurg, der havde været med paa Reisen til Grøn-

land og lært Noget af det vanskelige Sprog, liere Dage i

Olearius’s Huus. De Efterretninger, som Olearius herved

fik Leilighed til at forskaffe sig om Grønlændernes Legems-

beskaffenhed, Levemaade, Skikke o. s. v., har han samlet

*) Dc tre Gronlændcrlnders Navne ere her gjcnglvnc saaledes, som

dc f uden Tvivl rigtigst, findes I Det gamle Grønlands nye Perlu-

stratlon. Af H. Egcde. Kbhavn. 1741. S. 18. Endnu I Egcdc’s

Tid, altsaa en 70 Aar efter Dancll’s sidste Relsc, kunde Nogle af

Grønlænderne i Baals Revler mindes denne Tildragelse og navngive

deres bortførte Landsmændinder.
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og meddeelt i et eget Capitel (3die Bogs 4de Cap.) af hans

bekjendte og oftere oplagte Moschowitische und Persianische

Reisebeschreibung, hvoraf den forste Udgave allerede ud-

kom 1656, altsaa to Aar efteT DanelPs Hjemkomst fra den

sidste Reise til GrOnland. Olearius leverede her iblandt

Andet ogsaa det forsfe grOnlandske Vocabularium, indehol-

dende 100 Ord, der vare bievne ham meddeelt af Chirur-

gen Reinhold Horn. Et næsten tredobbelt Antal (Vocabula

Gronlandica collecta a Casparo Bartholino J. U. D.) be-

kjendtgjorde Thomas Bartholin noget senere i hans Acta

medica et philosophica Hafniensia. Vol. II. Hafniæ 1675

S. 71-77. Denne fuldstændigere og omhyggeligere gron-

landske Ordsamling skyldes hans Broder Casper Bartholin

til Kornerup, Svigersdn af Rentemester Henrik Moller, i

hvis Huus Gronlænderinderne efter deres Hjemkomst fra

Flensborg levede og dode, den ene efter den anden.

I Anledning af DanelPs tre Reiser til Gronland troe vi

endnu at burde bemærke, at den Indberetning til Kongen,

som Christian Lund forfattede efter de, desværre nu alde-

les forsvundne, originale Dagbdgør, er dateret den 28de

Marts 1664 og formodentligen har været den nærmeste

Aarsag til, at der under 16de Juli s. A. (Forordninger og

aabne Breve, som til Island ere udgivne. 3 Deel. Kbhvn.

1787. 4. S. 117) afgik en Kongelig Befaling til Biskop Erik

Bredal i Trondhjem, om at indsende til Cancelliet
< t
alle

hviss BreflVe och Documenter som findess i Trundhiembske

Capitell, Gronland Grinland 1
,
Mordland 2 og Issland anro-

rendiss.” Dette er ogsaa Alt, hvad der i Kong Frederik

den Tredies Tid fra Regjeringens Side er gjort for GrOnland.

Men neppe havde hans Efterfolger, Kong Christian den

Femte, besteget Tronen, for han 1670 affærdigede en So-

Capitain ved Navn Otto Axelsen, for igjen at opsbge det

gamle Grdnland. Axelsen kom samme Aar lykkeligen til-

J
) Grinland er satidsynligviis cn Skrivfeil for Viinland.

2
) Mordland er uden Tvivl ligeledes cn Skrivfeil for Nordland.
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bage; men der er aldrig blevet Noget bekjendt om denne

hans fdrste Reise. Aaret derpaa blev han atter udsendt

til Gronland ;
men paa denne Reise blev han borte med

Alle. Torfæus, som 1671 ventede paa hans Tilbagekomst

til Island, for at folge med ham ned til Danmark, omtaler

de Rygter, som i Anledning af hans Forsvinden vare i

Omlob paa Island, med en paafaldende Tilbageholdenhed,

endskjont han tilfOier, at de stemmede overeens med de

senere fra Holland modtagne Efterretninger (Gronlandia

Antiqua. S. 37 af Fortalen). Dette har rimeligviis bevæ-

get Arne Magnussen til at sporge Torfæus om Sammen-

hængen og at nedskrive Dennes mundtlige Svar paa en los

Seddel, der tilligemed flere mindre Stykker om GrOnland

opbevares iblandt Arna Magnæana under Nr. 770 c i Quart.

Den let forstaaelige islandske Original lyder saaledes.

uAnno 1671 sendti Christianus V Otta Axelson skipherra

ut, at uppsækia Grænland, hvar hann hafde vered åred til

forna. Under lslandi kom Otte i ferd vid einn Hollendara, og

drap af honum nockra menn. Hollendarenn (lude, og liet

å lslandi å sier heyra, ad hann Otta betala skylldi. f>ess

å mille for Otte til Grænlandz, enn så Hollendske til Hol-

landz. Til Otta liefr alldri spurst; seigia Islendsker ad sami

Hollendare hafi med stærra skip samsumars under Island

aptur komid, og under Garde å sudurnesium Otta mætt,

hann attaqverad og i senk skotid.

”

aRelatio Jmrmodar Torfasonar.”

Vi tilstaae, at vi af flere Grunde kun finde denne Beret-

ning lidet trolig. Sandsynligere forekommer det os, at Otto

Axelsen har forsOgt paa igjennem Isen at trænge ind til

Ostkysten af GrOnland og der har fundet den samme Skjeb-

ne, som den franske Marine -OtTiceer Jules de Blosseville

med den af ham forte Orlegsbrig i vore Dage.

Et Par Aar derefter lod Commerceraad Georg Tor-

molilen, en paa den Tid anseet Ivjobmand i Bergen, sig

ved de ham tilbudne udstrakte Privilegier bevæge til, for
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egen Regning at udruste en Expedition til Gronland, der,

som det synes, ikke blot skulde bescile, men tillige gjore

et Forsog paa at colonisere Landet. 1 denne Anledning

tog han en hollandsk Styrmand, Jan de Brouers fra Rotter-

dam, der ikke færre end femten Gange havde faret paa

Strat-Davis, i sin Tjeneste. Det Skib, som Tormijhlen (i

Aaret 1673 eller 74) fra Bergen udsendte til Gronland,

havde iblandt Andet Træhuse ombord, der vare indrettede

til at opsættes i Landet, og i hvilke en Deel af Mandskabet

skulde overvintre. Men uheldigviis blev Skibet af en Ka-

per opbragt til Dynkerken, hvor den hollandske Styrmand

afgik ved Doden, inden det ad Underhandlingernes lang-

somme Vei lykkedes for Storcantsleren Griflenfeldt at ud-

virke Skibets og Ladningens Frigivelse. Derved gik det

hele Foretagende i Staa og blev omsider aldeles opgivet.

Vi gaae nu over til det attende Aarhundrcde og til

Kong Frederik den Fjerdes Regjeringstid, i hvilken det,

efter saa mange frugtesiose Forsog, endeligen lykkedes vore

Landsmænd at faae Fodfæste i Grtinland og derved igjen

at forene dette gamle norske Skatland med det dansk-norske

Monarchie. Denne Gjenerhvervelse af det forlængst tabte,

men aldrig aldeles glemte, Grbnland bevirkedes imidlertid

ikke ved nogen, fra Statens eller Regjeringens Side ud-

gaaet, Foranstaltning; men den skyldes ene og alene en

norsk Geistligs Nidkjærhed for paa Ny at tænde Evangeliets

Lys i de fjerne, morke Egne, livor det en Gang i fordums

Dage havde skinnet. Det er altfor bekjendt, til at vi her

behdvede at gjentage, hvorledes den ærværdige Hans Egede,

i sin Tid Trøst i Nordlandene, igjenncm en Række af Aar

maatte kæmpe imod indre Anfægtelser og ydre Forhindrin-

ger, inden han omsider saao sig ved Maalet af sine ivrigste

Onsker, at komme over til Gronland og der at arbeide paa

vankundige Hedningers Omvendelse til Christendommen.

I Begyndelsen af Aaret 1721 bragte han med Moie og Op-

oflrelse et lidet grOnlandskt Compagnic i Stand i Bergen,
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hvor han havde taget Ophold, efter at have resigneret sit

Kald i Vaagen. Hele Compagniets Grundcapital beløb sig

ikkun til imellem 8 og 10,000 Rigsdaler, for hvilke der

blev kjøbt et Skib, Haabet kaldet, som skulde overvintre i

Grønland, og desuden fragtet tvende, af hvilke det ene var

bestemt til at gaae ud paa Hvalfangst, det andet derimod

skulde bringe Efterretning om Egede’s og hans Ledsageres

lykkelige Ankomst til Landet. Egede indskibede sig med
Kone og Bbrn paa Haabet, og den 3die Mai 1721 afgik

lian, med en Galioth i Følge, fra Bergen. Den til Hval-

fangsten udrustede Hukkert var allerede tidligere afseilet; men
den blev under Statenhuk saaledes tilredt af en Styrtest),

at den maatte vende om og næsten som et Vrag kom ind

paa Bergens Leed. Den 3die Juli kom de to andre Skibe,

efterat have været nær ved at forlise i Drivisen, paa den

nordre Side af Indløbet til Baals Revier, lykkeligen i Havn

ved Oen lmeriksok, lidt udenfor Kangek. Paa Haabets O,

saa kaldet efter Skibets Navn
,

fandt de Danske baade en

sikker Vinterhavn og en bekvem Byggeplads. Her opret-

tede de foreløbigen en lille Loge, der senere fik Navn af

Godthaab og blev flyttet ind paa Fastlandet. Det ligger

udenfor Grændserne af denne Fremstilling, at ville skildre

Egede’s femtenaarige Virksomhed, som Missionair i Grøn-

land. Vi kunne saa meget mere undlade dette, som vi i

saa Henseende kunne henvise til et eget udførligt Skrift af

denne Grønlændernes Apostel, nemlig: Omstændelig og ud-

førlig Relation, angaaende den Grønlandske Missions Be-

gyndelse og Fortsættelse. Af Hans Egede. Kbhavn. 1738.

4. (408 Sider foruden Tilegnelse og Fortale"). Ifølge vor

Plan skulle vi her ikkun korteligen omtale Egede’s For-

tjenester af det vidtløftige, til hans Tid endnu saa godt som
aldeles ubekjendte, Grønlands Undersøgelse, fornemmelig i

geographisk Henseende. Efter i de to første Aar efter

hans Ankomst til Landet flittigen at have undersøgt hele

Omegnen af Baals Revier, modtog han, ved Skibenes An-
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komst i Sommeren d723, baade fra Missions-Collegiet og

fra Compagniets Directeurer Underretning om, at det var

Kongens Villie og Forlangende, at man paa alle mulige

Maader skulde soge fra Colonien at trænge frem til Oster-

bygden og til den Ende snarest muligen udsende nogle

hertil skikkede Folk og FartOier. Uagtet Aarstiden allerede

var temmelig fremrykket, besluttede Egede dog uden lang

Betænkning selv at paatage sig en saadan UndersOgelses-

reise. Da han
,

og sandsynligviis alle hans Samtidige med
••

ham, stod i den Formening, at de Gamles Osterbygd laa
••

eller havde ligget omme paa Ostkysten af Landet, troede

han, at det saakaldte Frobisher’s Stræde, der paa hans

Tid fandtes i ethvert Kort over Gronland og omtrent paa

62° N. Br. gjennemskar Landet, lettest og hurtigst vilde
• •

fore ham lige til Osterbygden. Den 9de August afreiste

Egede selv tiende med to Slupper fra Colonien, og den

15de s. M. befandt han sig der, hvor det vestlige Indlob

til Frobisher’s Strædet ifolge Søkortene skulde være at søge.

Han blev bestyrket i sin Tro paa dette Strædes Tilværelse,

da lian paa den angivne Hoide ikke blot traf en Mængde

Driviis liggende inde linder Kysten, men tillige saae en,

ligeledes .med lis opfyldt, Bugt eller Revier strække sig

betydeligen langt ind i Landet 1
. Det forekom ham nemlig

ikke usandsynligt, at al denne lis igjennem det ovenfor
• •

nævnte Stræde kom drivende omme fra Ostkysten. Men
af de medfolgende Grønlændere erfarede han, at det iisop-

fyldte Revier ikke var Andet end en, dem meget vel be-

kjendt, dybt indgaaende Fjord, ved hvilken de hyppigen

opholdt sig om Sommeren, for at jage efter Rensdyr2
, De

*) Forniodcntligcn den dybe Isufjord Sei'meliarsuk , henimod 12

Mile sonden for Colonien Frcderikshaab.

2
) Vi have allerede i det Forcgaaendc havt Lcilighed til at gjbre op-

mærksom paa, hvorledes Hans Egede uden Tvivl cr den Forstc, som har

berigtige! denne geographiske Vildfarelse. Frobisher’s Stræde er og-

saa udeladt i det originale Kort over Gronland, der ledsager hans
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underrettede ham tillige om
,

at Drivisen virkeligen kom
omme fra Ostkysten, dog ikke igjennem noget Stræde, men
sOnden fra omkring Hukken af Landet, og at den, især

med Paalandsvind, tilstuvede alle Vige og Fjorde langs med
den sydligere Deel af Vestkysten. Saaledes skuffet i sin

Forventning om her tvers igjennem Landet at finde en

Gjénvei til Ostkysten, fortsatte Egede alligevel Reisen Syd

paa, indtil han naaede Oen Nennortalik 1
. Det var Egede’s

Hensigt fremdeles at folge Kysten og paa denne Maade at

komme om paa den anden Side af Hukken; men lians

medhavende Mandskab fandt det ikke raadeligt at gaae vi-

dere, deels paa Grund af den fremrykkede Aarstid, dekorte
Dage og det stormende Veirlig, deels fordi man ikke til

en saadan Reise var tilstrækkeligen forsynet med Levnets-

midler. Egede maatte give efter og den 2Gde August til-

træde Tilbagereisen. Paa denne besogte han Kirkeruinen

i Kakortokfjorden. Tidligere var lian allerede bleven op-

mærksom paa de nordiske Ruiner i Nærheden af Colonien,

hvilken han lykkeligen naaede den 13de September 1723.

Endnu samme Aar drog Egede i Novbr. Maaned med to

Hvalfangerslupper, det behorige Mandskab og Fleet fra Co-

lonien Nord paa til Pissukbik-Oerne
,

for selv at forsbge,

om der ved Hvalfangst ikke her lod sig udrette Noget til

Compagniets Bedste. Men det viste sig snart, at de Hva-

ler, som de herboende Gronlændere af og til fangede, ikke

horte til de egentlige Bardehvaler, men til de saakaldte

Finfiske; og selv af disse vilde det ikke lykkes de Danske

bckjcndte og paa adskillige fremmede Sprog oversatte Skrift, Det

gamle Grdnlands nye Pcrlustrntion. Kbliavn 1741. 4.

*) Af det, ved Biskop O. Fabi•icius bcsbrgedc, Udtog af en Dagbog,

holden i Aarene 1751-53 af Handelsbetjent Peder Olsen, paa en Reise

til Ostkysten af Griiniand, sccs der (Ugeskriftet Samleren. 1 Bd.

Kbhavn 1/8/. S. 229-30)
,

at det sydligste Punkt, som Egede paa

denne Reise er kommen til, bar været Oen Nennortalik, hvor der i

Slutningen af det forrige Aarhundrcde paa 60° 08' N. Br. blev grun-

det et, under Colonien Julianchaab horende, Ilandelsanlæg.
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at faae nogen harpuneret. Derimod fik Egede, medens

han opholdt sig paa Pissukbik-Oerne, af En af de Indfødte

den kjærkonme Underretning, at de egentlige Hvaler i \ in-

termaanederne indfandt sig ved den otte Dagsreiser nord-

ligere beliggende 6 Nepisene 1

,
og der fangedes af Grøn-

lænderne ved Hjælp af deres ufuldkomne Fangeredskaber.

Dette bevægede Egede til midt i den strængeste Vinter, i

Februar 1724, med to behørigen udrustede Hvalfangerslup-

per at forlade Godthaab, for at gaae til Nepisene og der at

forsøge Hvalfangsten, endskjønt der hjemme ved Colonien

herskede Sygdom iblandt Mandskabet, og de Fleste af Raa-

det vare imod et saadant Foretagende. Den 22de Februar

begav han sig paa Veien til Nepisene ;
men alle Anstrængelser

uagtet lykkedes det ham ikke denne Gang at naae Maalet

for sin lleise. Da hans medhavende Mandskab og Sluppen

hørte til et Hvalfangerskib, der laa i Vinterleie ved Colonien,

men var bestemt til om Foraaret at gaae op til Diskobugten,

maatte Egede den 16de Marts bekvemme sig til at begive sig

paa Hjemveien til Colonien, hvor han ogsaa lykkeligen ankom

den 21de Marts, efterat have tilbragt fire Uger paa denne

møisommelige og farefulde Vinterreise. De Efterretninger,

som Egede underveis havde forskaflet sig om Nepisene,

den der om Vinteren drevne Hvalfangst og Hollændernes

betydelige Indhandling i Omegnen, gave imidlertid Anledning

til at de - Danske 1724 oprettede en Loge paa Nepisene.

Denne blev dog allerede Aaret derpaa forladt og kort der-

efter afbrændt af Hollænderne.

Hidindtil var Handelen i Grønland bleven drevet af det,

i Aaret 1721 fornemmelig ved Egede’s Bestræbelser grund-

lagde og af Regjeringen paa 25 Aar oetroierede, grønland-

ske Compagnie i Bergen. Men den af Interessenterne op-

rindeligen sammenskudte Capital var, som vi have seet,

Nepisene i det nuværende Ilolstcinsborgs District ligger imellem

to Fjorde, Amcrtlolc og Ikertolc, i Hvilke II\ alerne gaae op om Vin-

teren, navnligen i Maanedcrnc Dccbr. — Marts.
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aldeles utilstrækkelig til at bringe et Foretagende af saadant

et Omfang i Gang, og i Gronland vedblev baade Fangst og

Indhandling i en Række af Aar at være altfor ubetydelig,

til at Omkostningerne derved paa nogen Maade kunde dæk-
kes. Regjeringen havde derfor maattet gribe Compagniet

under Armene, forst 1721 ved at bevilge et Lotterie 1
til

Fordeel for samme, og senere, da dette ikke havde havt

nogen synderlig Fremgang, ved 1725 at paabyde en Afgift

over begge Riger, der som en Gave een Gang for alle

skulde indbetales til Compagniet Men det følgende Aar

(1726) var særdeles uheldigt for Compagniet; thi af to

Skibe, som det i dette Aar udsendte til Gronland, forliste

det ene med Mand og Muus i Isen, og det andet maatte,

paa Grund af dets sildige Ankomst til Landet, blive der

liggende Vinteren over. Begge Skibenes Udeblivelse gjorde

Interessenterne i Bergen saa mistrostige, at de uden Videre

optøste Compagniet og aldeles trak sig tilbage fra et saa lidet

ltinnende Foretagende.

Regjeringen saae sig nu n6dt til selv at overtage Han-
delen paa Grdnland, hvis den ikke vilde, at Missionen

skulde nedlægges og Colonien opgives. I de syv følgende

Aar (1727-33) blev Landet beseilet for Statens Regning,

først fra Bergen og siden fra Kjobcnhavn. Med de to i

det første Aar (1727) fra Bergen udsendte Skibe kom en

Kongelig Commissarius over til Gronland, der i Landet selv

skulde undersøge, hvorledes Handelen paa den fordelag-

tigste Maade lod sig indrette. Han synes hurtig at være

bleven færdig med sine Undersøgelser og endnu samme
Host at være hjemgaaet. I Kj6benhavn blev der imidlertid

i Anledning af Gronland nedsat en Commission, bestaaende

af Over-Secretairen for det danske Cancellie, Over-Krigs-

1

) Dette Middel synes i den Tid ikke at have været noget Usæd-
vanligt, da der lo Aar i Forveien under 7de Juli 1721 var udgnae*

en Placat ora et Lotterie i Kjobcnhavn til Digerne« Reparation i

Slesvig, Oldenborg og de omliggende Lande.
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Secrctairen og Medlemmerne af Admiralitetet. Iffilge denne

Gommissions Indstilling besluttedes der i Foraaret 1728, at

Colonisationen af Grfinland skulde betydeligen udvides og

et Fort der i Landet anlægges. Gronland fik endog, for

forste og sidste Gang, en Gouverneur i Major Claus Ene-

vold Paars, der tilligemed en Capitain, som skulde være

Commandant paa Fortet, en Lieutenant, adskillige Under-

officerer, Fyrværkere, Constabler og 25 Menige, som skulde

udgjfire Fortets Besætning, indskibede sig paa det Konge-

lige armerede Skib Morianen, med 41 Mands Besætning

og under Commando af Capitain Miihlenpfort; 12 Stykker

Skyts udsendtes, for at tjene til at armere Fortet. Second-

Lieutenant Richardt forte Galiothen West-Vlieland med 20

Mands Besætning over til Gronland, hvor den skulde over-

vintre. Desuden fragtedes to Skibe, af hvilke det ene

iblandt Andet havde Heste ombord, paa hvilke Gouverneu-

ren og hans Ffilge skulde forsfige at ride tvers over lis-
••

blinken og saaledes komme tillands til Osterbygden. Men
af elleve Heste dfide fem paa Overreisen, og de (ivrige

omkom efterhaanden af Vanrfigfc i Grfinland, inden der blev

Noget af dette Opdagelsesridt. De Fleste af Soldaterne,

som ved denne Ledighed gik over til Gronland, vare gifte

og forte deres Koner og Born med sig derover. Men
hermed troede man endnu ikke at have gjort nok. For

at skaffe den europæiske Befolkning i GrOnland en yderli-

gere Tilvæxt, udtog man ti Mandfolk af Slaveriet og lige-

saa mange Fruentimmere af Bornehuset, hvilke efter Lod-

trækning bleve ægteviede og derpaa udsendte til GrOnland

som Colonister. De lOsladte Forbryderes og de hvervede

Soldaters OpfOrsel i GrOnland var ikke blot i hOi Grad for-

argelig for de Indfodte; men den imellem dem herskende

MisfornOielse med deres nye Opholdssted truede endog

med at udbryde i Mytteri og Oprtir, saa at Medlemmerne

af Raadet og Coloniens fivrige Betjente for deres egen Sik-

kerheds Skyld maatte skiftes til at holde Vagt om Natten.
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Det var derfor en Lykke, at de Allerfleste af disse rygges-

løse og farlige Mennesker i Løbet af den følgende Vinter

bleve bortrykkedc af Sygdomme, der vel tildeels vare frem-

kaldte ved den seent ud paa Efteraaret stedfundne Flyt-

ning af Modercolonien fra Haabets O over til Næsset Nouk

paa Fastlandet, livor Colonien Godtbaab siden liar staaet.

Efter i en vaad Sommer at have camperet under Telte,

maatte de Nyankomne, da Vinteren nærmede sig, enten

Hytte ind i de neppe færdige, raae og fugtige Boliger eller

tage. til Takke med Leiligheden ombord i et af de fragtede

Skibe, hvilket Raadet i den Anledning lod ligge i Vinterleie

ved den nye Colonie. I Alt døde i denne Vinter 40 af

de ved Godthaab værende Europæere. Tidlig om Foraaret

1729 reiste Gouverneuren
,

tilligemed Lieutenant Richardt,

Assistenten og fem Mand, ind i Amaralik Fjorden og toge

derfra op til lisblinken, hvor han formodentligen har fundet

tilstrækkelig Grund til at troste sig over at Hestene vare

kreperede, paa hvilke han og hans Følge skulde have redet

over til Osterbygden. Den 3die Juni gik Lieutenant Ri-

chardt med Galioth'en fra Colonien og gjorde paa Hjem-

reisen et Forsøg paa at løbe ind under Ostkysten, hvilket

ikke lykkedes. Kort forinden vare Gouverneuren, Com-

mandanten og en Deel af det overblevne Mandskab med

et fra Fædrelandet usædvanlig tidligen indtruffet Skib af-

seilede til Oen Nepisene, hvor der i dette Aar paa Ny blev

oprettet en Loge eller Colonie og ved Siden af denne, som

det synes, et Slags Fort, hvori Militairet for Fremtiden

skulde ligge i Garnison. Ved denne Ledighed blev Godt-

haab saaledes blottet for Mandskab
,

at de ved denne Co-

lonie forefaldende Handelstogter med Nød og neppe kunde

udføres. Af Mangel paa Befordring maatte Egede herefter

indskrænke sin Virksomhed som Missionair til de nærmest

omkring Colonien boende Grønlændere. I Aaret 17)30 blev

Grønland atter beseilet af Skibet Morianen
;
men det kom

først den 4de Septbr. paa Havn ved Godthaab, hvor Capi-
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tain-Lieutenant C. F. Mohrsen, som førte Skibet, besluttede

at overvintre, uden efter sin Bestemmelse at føbe Nord paa

til Nepisene. Morianen overbragte denne Gang en Deel

Tommer til Landet, af hvilket der paa nogle af de Steder,

hvor de gamle Nordboer i sin Tid havde boet og bygget,

skulde opføres Træhuse for sex islandske Familier, som

Regjeringen havde i Sinde Aaret derpaa at lade bosætte

sig i Gronlands Fjorde.

Men ved Kong Frederik den Fjerdes Dod, som indtraf

i Octbr. Maaned d. A., gik saavel denne som hans Ovrige

Planer med Hensyn til GrOnlands Opkomst aldeles overstyr.

Den 19de Juni 1731 lob Skibet Charitas, ført af Lieutenant

A. Gerner, ind til Nepisene, hvor Egede netop paa den

Tid bffandt sig, og bekræftede Efterretningen om Kongens

Dod, hvilken Hollænderne allerede havde bragt til Landet.

I Stedet for de bebudede islandske Nybyggere overbragte

Charitas Kong Christian den Sjettes Befaling, at alle i GrOn-

land værende Europæere skulde indskibe sig paa Morianen

og Charitas, da begge Colonier paa Grund af de store Om-
kostninger ufortOvet skulde nedlægges. Det blev dog over-

ladt til Egede's frie Valg, om han ved denne Ledighed vilde

hjemgaae, eller han foretrak at blive tilbage i Landet med

saa mange af Mandskabet, som dertil maatte være villige.

1 dette Tilfælde skulde han erholde et Aars Proviant, hvis

Skibene til Hjemreisen kunde undvære saa meget; men

derhos skulde det udtrykkeligen betydes ham
,

at han fra

Regjeringens Side ikke kunde vente nogensomhelst yder-

ligere Hjælp eller UnderstOttelse. Egede bestemte sig til

at blive. Derimod hjemgik de to andre Præster, begge

KjObmændene, Gouverneuren og Commandanten; ligeledes

det hele Mandskab, dog med Undtagelse af 8 eller 10 Ma-

troser, som lode sig overtale til ot blive hos Egede. Ne-

pisene blev nu atter forladt af de Danske. De derværende

%gninger bleve samme Aar og Aaret derpaa, ligesom første
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Gang, i Bund og Grund nedbrændte af Hollænderne 1
.

Godthaab havde neppe havt en bedre Skjebne at vente, hvis

Egede ikke var bleven tilbage, men havde forladt Landet

med de Andre. Nu derimod blev Handelen ved denne Co-

lonie fortsat ved Hjælp af hans yngre Sbn Niels Egede-,

der hidintil som Katechet havde gaaet sin Fader til Haande

ved Missionen. Uagtet det Uheld indtraf om Efteraaret, at

Colonien i stormende Veir fik sine to stbrre Handelsfartbier

sbnderslaaede, var Indhandlingen af Landets Producter dog

i dette Aar stbrre, end i noget af de foregaaende. Derfor

kunde det Skib, som Kongen, bevæget af Egede’s Bonner

og Forestillinger, i Foraaret 1732 lod udgaae til Grbnland

med Provisioner og andre Fornbdenheder, ogsaa ved sin

Afreise fra Landet indtage en ret taalelig ltetourlq^lning.

Med samme Skib var der til Godthaab ankommen en Mand
ved Navn Mathis Jochimsen, som skulde undersbge Grbn-

land i mineralogisk Henseende og tillige gjore et nyt For-

*) Et værdigt Sidestykke til denne Hollændernes Adfærd i Begyn-

delsen af det forrige Aarhundrede have vi oplevet, da engelske Hval-

fangere fra Huil i Sommeren 1818 plyndrede og derpaa afbrændte

det danske Handels-Etablissement ved Norsoak (Engellændernes Four

Island Point) i Nordgronlnnd.

2
) Fiidl i Nordlandene 1710, gik han 1721 med sin Fader og

bvrige Familie over til Grbnland, hvor ban, ligesom hans to Aar

ældre Broder Paul, ved Omgang med sine griJnlandske Jævnaldrende

snart tilegnede sig det vanskelige Sprog. Ilan blev 1734 virkelig

Kjobmand ved Godthaab, fulgte 1736 med Faderen ned til Dan-

mark, men vendte 1738 tilbage til Grbnland, hvor han tilbragte det

Meste af sin Levetid. Af Hvalfangstens Indretning i Gronland bar

ban, ligesom lians Sbn Jbrgen Frederik Egede, havt store Fortjene-

ster. Paa Grund heraf blev ban i Aarct 1764 udnævnt til Capitain

of Infanteriet. Han dbde 1782 i Kjobenbavn , og er Forfatter af

Tredie Continuation af Relationerne, betræffende den Grbnlandskc

Missions Tilstand og Beskaffenhed. Kbhavn. (1744). 4. Grbnlæn-

derne og dc Danske i Gronland vide endnu at fortælle om Niels

Egede’s Mod, Aandsnærværclse og uhyre Legemskrafter.
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siig paa at opdage Osterbygden. Imod Slutningen af April

Maaned 1733 begav han sig ogsaa selv tiende med to
••

europæiske Fartoier paa Veien til Ostkysten
;

men han

kom ikke en Gang saa langt Syd paa, som Egede ti Aar

tidligere i 1723 var kommen. Imidlertid bildte han sig ind

paa denne Reise at have gjenfundet Frobisher’s Stræde,

men opfyldt med lis og derfor aldeles ilfremkommeligt.

Endnu samme Aar reiste han med en Son og en Broder,

som havde ledsaget ham over til Gronland, uden der at

have udrettet Noget, tilbage til Danmark 1
. Med Skibet,

der ganske uformodet allerede den 20de Mai 1733 havnede

ved Godthaab, havde Egede den Glæde at modtage en

Kongelig Skrivelse 2
, hvori han underrettedes om, at der

for Fremtiden var bevilget 2000 Rigsdaler aarlig til Mis-

sionens Underholdning
,

samt at Handelen herefter vilde

blive fortsat med sttirre Kraft, end hidindtil. I Slutningen

af llescriptet anbefaledes der ham endeligen tre mæhriske

Brodre, Tommermænd af Profession, der allerede i Aar

fulgte over med Skibet, for ved Siden af den danske Mis-

sion at grundlægge en fra denne i liere Henseender lieel

forskjellig, og der især i Begyndelsen voldte den værdige

Egede en Deel Bryderier og Fortrædeligheder. Med det

samme Skib kom ogsaa en dobt Gronlænder ved Navn Carl

tilbage til Landet. Han var nu den eneste Overblevne af

sex Gronlændere og Gronlænderinder, som to Aar i For-

veien vare reiste ned til Danmark og der for storste Delen

vare bortdode af Børnekopper. Carl bragte denne forhen

3

)
I Mincrva for 1788. III. S. 18-78 findes en, af daværende Ju-

stitsraad C. Pontoppidan rneddcelt og med fire Rilag angaaende Gron-

land forsvnet, Skrivelse fra bemeldte Joclilmscn til Geheimcraad

Lbwcnbrn, der synes at have været lians Velynder og formodentli-

gen har foranlediget hans Sendelsc til Gronland.

2
) Bette llescrlpt til „Præsien paa Gronland lir. Eggede”, dateret

Frederiksborg den 4de April 1733, er efter Originalen aftrykt I J.

Albller’s Mnernosyne. 3 Rd. Kbhavn. 1832. S. CCCI-1I i Anhanget*

Grdnlmids historiske Mindesmærker, 3 Bind, 0^0
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ukjendte Sygdom over til Grflnland
,

hvor den anrettede
••

skrækkelige Ødelæggelser iblandt de Indfodte, og overalt

udbredte Jammer og Fortvivlelse. 1 denne Trængselstid

bleve Egede og hans fortrædelige Hustru ikke trætte af

aarie og silde, Nat og Dag, at pleie de Syge og antage sig

de Forladte, af at hjælpe, lindre, trdste, hvor de kunde.

Deres Naboer af den evangeliske Brodre-Menighed fulgte

troligen det af dem givne Exempel. Den egentlige Epi-

demie kan antages at have varet fra Slutningen af August

1733 til ind i Juni 1731, og maaskee endnu længere. Saa-

vidt man har kunnet erfare, udbredte den sig en Snees

Mile norden og ligesaa langt sonden for Colonien. Uagtet

de Omboende strax havde begyndt at flygte, saasnart Epi-

demien ytlrede sig ved Godthaab, belob Antallet af de in-

denfor en Omkreds af fire Mile Bortrykkede sig dog alt i

Januar Maaned lil 500. I hele Baals Revier gik ikkun

Otte af de Indfodte Sygdommen igjennem, og samtlige

Dfidsfald anslog Egede til imellem to og tre Tusinde 1

.

Med den gronlandske Handel, der, som vi ovenfor

have seet, fdrst (1721-26) var bleven drevet af et octroie-

ret Compagnie i Bergen, og derefter en Tid lang (1727-

33) fortsat for Kongelig Regning, foregik der i Aaretl731

en Forandring, idet denne Handel ved Octroi af 15de

Marts d. A. blev overdraget til den bekjendte Jakob Severin,

En af Hovedstadens driftigste og rigeste Kjobmænd. Aaret

i Forveien havde han til et ForsOg udsendt et Skib til

Diskobugten, hvor dette havde gjort ret god Handel med
de Indfodte. Nu overtog han Landets Beseiling og Mis-

sionens Underholdning, imod af Statskassen at erholdo et

Tilskud af 5000 Rigsdaler aarligen. Severin’s Octroi, der

oprindeligcn kun lod paa sex Aar, fornyedes Tid efter an-

den, saa at den gronlandske Handel forblev i hans Hænder

*) Ingen af de Koppe-Epidemier, der senere have hjcmsbgt Grbn-

Iand og tildeels cre blevnc Gronlændcrne pnafdrtc af fremmede Hval-

fangere, have været i den Grad udelæggendc, sora hiin forste.
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indtil 1750, da den overdroges til det saakaldte Almindelige

Handels-Compagnie. Uagtet Severin skal have staaet sig

godt ved den gronlandske Handel, synes denne Grønlands

Patron, som han almindeligviis blev kaldet, ikke at have

anvendt Noget af sit Overskud paa at fortsætte eller at

udvide de under ugunstigere Omstændigheder begyndte og

af og til fornyede Undersøgelser af Landet. Dog ere en-

kelte Dele af Grønland formodentligen i hans Tid bievne

nærmere bekjendte ved de af ham anlagte nye Handels-

Etablissementer. Som saadanne kunne vi her nævne Chri-

stianshaab (1734), Jakobshavn (1741) og Frederikshaab

(1742). Med et af de i Aaret 1734 af Severin udsendte

Skibe kom Egede’s ældre Søn
,
den af Grønland og af vor

Kundskab om Grønland saa vel fortjente Paul Egede 1 atter

over til Landet. Derimod hjemsendte den gamle Egede,

der følte sig svækket paa Sjæl og Legeme, og der desuden

troede snarere i Danmark end i Grønland at kunne udrette

Noget for den gronlandske Mission, samme Aar sin Ansøg-

ning om Tilladelse til Aaret derpaa at maatte repatriere.

^ - -

*) Han var lodt 1708 i Nordlandene, nltsaa tretten Aar gammel,

da ban 1721 med sin Fader og (ivrige Familie drog over til Gron-

land. Her forblev ban til 1728, da han for sine Studeringers Skyld

maatte rcise ned til Danmark. Efter benved sex Aars Ophold i

Kjobenbavn, gik han 1734 anden Gang over til Grønland, hvor han

nu tilbragte sex Aar som IVIissionair, forst ved Godthaab og siden

ved Christianshaab. Han hjemgik 1740 og blev det følgende Aar

beskikket til Præst ved Vartov. I Aaret 1701 blev ban udnævnt til

Professor og 1779 til Biskop over den grønlandske Mission. Han

døde 1789. Af hans Skrifter, som alle angaac Grønland og Grøn-

lænderne, ville vi her nævne de to for os vigtigste og interessantestc

:

Oontinualion af Relationerne
, betreffen de den grønlandsko Missions

Tilstand og Beskaffenhed. Kbhavn. (1740). 4. og Efterretninger om

Grønland. Kbhavn. (1788). 8. Han er desuden Forfatter til den

første grønlandske Ordbog (Dictionarium Grønlandicum Danico-La-

tinura. Hafniæ. 1750. 8.) og Grammatik (Gramraatica Gronlandico-

Danico-Latina. Hafniæ 1760. 8.).

(«#)
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Denne modtog lian den følgende Sommer ved Skibenes

Ankomst til Landet, tilligemed et Kongelig Tilsagn om at

der vilde blive serget for ham i Fremtiden
;
men hans syge

og sengeliggende Hustrues Tilstand nødte ham til at blive

endnu et Aar i Landet. I de sidste Dage af Aaret 1735

gik hun ind til den evige Hvile. Efterat Hans Egede

havde tilbragt 15 samfulde Aar i Grønland og der virket

med en sjelden Iver og Retsindighed, indskibede han sig

den Ode August 1736 med sin yngre Son Niels, sine tvende

Døttre og sin trofaste Ægtefælles jordiske Levninger, hvilke

han ikke vilde lade blive tilbage i Gronland, og ankom den

24de Septbr. lykkeligen til KjObenhavn. Ved et, ifølge

hans Forslag kort efter hans Hjemkomst oprettet, grøn-

landskt Seminarium, blev han selv med en ringe Lun ansat

som Lærer i det gronlandske Sprog. Desuagtet vilde han

ikke ombytte denne Stilling, i hvilken han kunde vedblive

at arbeide for Grønland og den af ham der grundlagte Mis-

sion, enten med Stiftprovstiet i Christiania eller med Bispe-

stolen i Trondhjem, der bleve ham tilbudte. Han døde

1758 i Stubbekjøbing paa Falster.

Med Aaret 1750 indtræder den fjerde Periode i Grøn-

lands Handels- og Colonisations -Historie. I dette Aar

J
)

lians Liv og Virksomhed er udforligen beskrevet af J. J. Lund

(Biskop lians Egede’s Levnet. Kbhavn. 1778. 4.), al P. T. Wandalt

(Hans Egede med Giertrud Rasch, i Forticntc Mænds Lcvncts-Be-

skrlvclser. 2 Bd. Kbliavn. 1794. 4. S. J 73-248) og senest af N.

M. Petersen (Hans Egede’s Levnet. Kbliavn 1839. 12.), til hvilke

vi lier kunne henvise. Han er Forfatter til Kort Beretning om den

Gronlandske Missions Beskaffenhed. Kbha\n 1737. 4., Omstændelig

og udforlig Relation, angaaende den Gronlandske Missions Begyn-

delse og Fortsættelse. Kbliavn. 1738. 4. og Det gamle Grønlands

nye Pcrlustration eller Naturel-Historie. Kbliavn. 1741. 4., al hvil-

ket sidstnævnte Skrift en fbrstc Udgave allerede 1729 var udkom-

men, men imod Forfatterens Vidende og Villie. Den forste paa

Grønlandsk trykte Bog (Elementa fidel Christianæ. Grcinlandicc.

Ilafniæ 1742. 8.) er ligeledes af II. Egede.
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overtog nemlig det 1747 oprettede Almindelige Handels-

Compagnie Landets Besejling og Missionens Underholdning,

først paa de samme Vilkaar, som havde været J. Severin

tilstaaede, og senere endog paa endnu fordelagtigere. Men

i Aaret 1774 var dette, i sin Tid paa mange Maader be-

gunstigede, Handelsselskab i en saadan Forfatning, at Re-

gjeringen fandt sig foranlediget til at ophæve det og med

en betydelig Sum at udiose Interessenterne. Siden den

Tid har Handelen paa Grønland uden Afbrydelse været fort

for Statskassens Regning, under Navn af den Kongelige

grønlandske Handel.

1 det Almindelige Handels -Compagnies Tid ere føl-

gende, tildeels endnu bestaaende, Handels-Etablissementer i

Grønland bievne anlagte: Logerne Claushavn (1752) og

Fiskenæsset (1754), Colonierne Sukkertoppen (1755), Ri-

tenbenk (s. A.)
,
Sydbai

1

(1756), Norsoak- (175S), Hot-

steinsborg (1759), Egedesminde (s. A.) og Upernivik (1771),

samt Logen Godhavn (1773). Men ikke nok med denne

betydelige Udvidelse paa Vestkysten af Landet; ogsaa til

Ostkysten henvendte man en Tid lang sin Opmærksomhed.

1 Aaret 1751 blev Peder Olsen Walløe, der i det Mindste

fra 1739 af havde været i Grønland, der som En af den Tids

saakaldte Frihandlere havde færdedes meget i Landet og

nu opholdt sig ved Godthaab, af Directionen for det Almin-

delige Handels-Compagnie i Forening med Missions-Collegiet

opfordret til at bereise de den Gang endnu ubekjendte syd-

lige Strækninger af Vestkysten og derpaa omkring Sydhuk-

ken af Landet at gjøre et Forsøg paa at trænge frem til

Osterbygden, der antoges at ligge eller at have ligget omme

1
) Denne Colonie blev senere nedlagt eller rettere forenet med det

nuværende Holsteinsborg.

2
) Colonien blev faa Aar derefter flyttet fra Norsoat til Ocn Uma-

nak
, b\or den bar hævet sig til den betydeligste Colonie i bele det

nordre Ilandels-Inspcctorat. Norsoak er derimod sjunken ned til et

blot Udliggersted.
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paa Ostkysten. Uagtet han alene langs Vestkysten havde

en Vei af henved 100 Mile at tilbagelægge, og han under-

veis kun vilde træffe et eneste af Europæere beboet Sted,

nemlig Frederikshaab
,

uagtet Sydlændingerne paa den Tid

som Mordere vare almindelig frygtede af deres nordligere
••

boende Landsmænd, og Ostlændingerne endog udraabte for

Menneskeædere, besluttede Wallde sig dog, efter et Par

Dages Betænkningstid, til at paatage sig denne, efter al

Udseende langvarige, besværlige og farefulde, Undersogel

-

sesreise. Handels -Directionen havde givet Ordre til, at

Walloe fra Colonierne Godthaab og Frederikshaab skulde

forsynes med de fornddne Fartoier og Folk
;
men han ndie-

des med en ham selv tilhdrende Konebaad, To af Mand-

skabet ved Godthaab, der fandtes villige til at gaae med,

og to som Roersker antagne Grdnlænderinder. Hans Fdige

blev imidlertid, forinden Afreisen fra Godthaab, fordget med

endnu tvende Grdnlænderinder, som agtede sig sdndcr paa

til deres derboende Slægtninger. Selv syvende begav Wallde

sig den 6te August 1751 paa Reisen og ankom den 13de

s. M. til Frederikshaab. Her kunde han, da der netop laa

Skib paa Havnen, ikke blive expederet af Stedets Kjdb-

mand 1 for den 26de August, da han atter tiltraadte Reisen.

Den 9de Septbr. var Wallde og hans Ledsagere udenfor

Mundingen af Tunnudliarbik Fjorden, hvilken han bereiste

og ndie undersdgte fra den 10de til den 301e Septbr. I

denne mærkelige Fjord fandt han mangfoldige Mindesmær-

ker fra Landets ældre skandinaviske Bebyggelse, hvoriblandt

Ruinerne af to ch ristelige Kirker. Men uagtet de mange

Herligheder, som Tunnudliarbik Fjorden unægteligen frem-

bud, troede Wallde dog ikke at burde vælge den til at

overvintre i, da det langvarige lislæg let i Foraaret kunde
••

forsinke hans Afreise til Ostkysten. Han besluttede derfor

O Lars Dalager, som Aaret derpaa udgav Grdnlandske Relationer,

indeholdende Grdulændcrnes Liv og Lc\net, deres Skikke og Vedtæg-

ter, samt Temperament og Superstitioncr. Kbhaxn. (1752). 4.
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at drage længere sønder paa; men den 2den Octbr. nødte

en heftig Nordenvind liam til at lægge op ved et Næs i

Nærheden af lgalikko Fjorden. Her stode netop nogle

Indfødte i Begreb med at indrette sig et Vinterhuus, og de

tilbøde Wallde at gjore det Samme for ham. Deres Tilbud

blev dog ikke modtaget, da Stedet ikke laa paa Solsiden,

hvor den bedste Jagt pleier at falde. Den følgende Dag

kom Walløe et Par Mile op i Fjorden og traf her en vak-

ker Bugt paa Solsiden, hvori han og hans Ledsagere bleve

enige om at overvintre. En Laxeelv lob ud i Bugten, og

Omegnen syntes meget lovende for Jagten. I Nærheden

fandtes der baade Steen og Jordtørv til at bygge med, og

paa Stranden laa der et Stykke Drivtømmer, som kunde

anvendes til Tagværk, opdrevet. Allerede den næste Dag

begyndte vore Reisende af Steen og Torv at opføre sig et

Huus, der ikkun ved et lidet Ildsted adskilte sig fra de

sædvanlige grønlandske Vinterhuse. I en Ugestid var Byg-

ningsarbejdet tilendebragt, saa at de den 13de Octbr.

kunde Hytte ind i deres Vinterbolig, i Alt fem Mennesker;

thi de to medreisende Grønlænderinder havde alt tidligere

forladt dem. Stedet selv fik Navn af Første Vinter 1
,

efterdi

der paa denne Reise forestod dem flere end een saadan.

Denne gik ret taaleligen, da de vare særdeles heldige med

Jagten og stedse havde Vildt til Livets nødtørftige Ophold.

Voldsomme Kastevinde søndersloge Walløe’s Konebaad, saa

at han for en Flint maatte kjøbe sig en anden, hvilken han

skulde modtage til Foraaret. Med de omboende Grønlæn-

dere levede Walløe i den bedste Forstaaelse: de besøgte

ham ideligen, især for at faae Medicamenter, af hvilke de

imidlertid forlangte vel meget, saasom at ufrugtbare Kvin-

der skulde blive frugtsommelige, en Pige omdannes til en

O Walloe’s Forste Vinter cr det nuværende Julianehaab, hvor

man i flere Aar efter Coloniens Anlæggelse (1775 eller 76) bevarede

VValloes Vinterhytte til Erindring om de forste Danske, som paa

dette Sted havde overvintret.
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Dreng og (leslige. Af nogle Indfodte, som i deres Kajak-

ker vare komne paa BesOg fra Cap Farvel, erfarede WallOe

i Vinterens Løb, at der om Efteraaret var ankommen. en
••

Deel Ostlændinger
,

for at overvintre paa Vestkysten. De

kaldte dem Innuktoromarsut eller Menneskeædere, fordi de

skulde have den slemme Vane at æde deres egne Lands-

mænd, og raadede WallOe til for deres Skyld endeligen at
••

opgive sin forehavende Reise til Ostkysten. Efter et Vin-

terophold af sex Maancder og sex Dage brod WallOe op

19de April 1752 og kom to Dage derefter i en leiet Baad

ind i Agluitsok Fjorden, hvor lian modtog den tidligere

kjObte Baad. Da Vestenvinden satte Drivisen stærkt ind

imod Land, besluttede WallOe her at oppebie Sydlændin-

gerne, som i denne Fjord pleiede at Ose Lodder, og at

fOlges med dem, naar de reiste tilbage til deres Hjem.

Den 29de April indtraf de to første Baade med Sydlændin-

ger, og den 1ste Mai havde WallOe BesOg af To af de

foregivne Menneskeædere. De havde hjemme paa et Sted
• •

paa Ostkysten, som de kaldte Ikkermione (formodentligen

Ikkermiut), hvorfra de havde været to Sommere og een

Vinter undérveis, inden de naaede Hukken af Landet. De
forsikkrede WallOe, at hele Ostkysten var bedækket af lis,

••

med Undtagelse af nogle smaae Næs og Oer, paa hvilke

den sparsomme Befolkning boede. Der fandtes slet ingen

Landdyr uden enkelte Ryper og. Bjørne; kun et eneste Sted

fangedes der Lodder og disse maatte tOrres paa Telteskind,
i

som udbredtes over Isen. Derimod gaves der efter deres

Sigende Klapmydser og adskillige andre Sælhundearter, af

hvilke Indbyggerne fornemmeligen levede. De havde in-

gensteds paa Ostkysten seet Folk, som lignede Europæerne,

ei heller andre Bygninger, end de blandt Grønlænderne

sædvanlige. Forresten nægtede de stadigen at være Cahni-

baler. Eftcrat der den 19de Mai endnu var ankommet 30

Baade med Sydlændinger, reiste WallOe den 20de i Selskab

med omtrent 400 Indfodte ind til de saakaldtc Sildepladse
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i Agluitsok Fjorden 1
. Medens de Indfådte opholdt sig her

for at ose Lodder og tOrre dem til Yinterforraad
,

bereisle

Walloe det Indre af denne mærkelige Fjord og undersiigte

de herværende Ruiner af gamle nordiske Bygninger, hvor-

iblandt en umiskjendelig Kirkeruin. Fra det Indre af Sio-

ralik, den ostligste af Agluitsok Fjordens tre Arme, trængte

Walloe over Land op til lisblinken, der her laa i omtrent fire

Miles Afstand fra Fjordbunden. Uagtet ban besteg adskillige

temmelig hoie Fjelde i Nærheden, kunde han dog ikke

oine Landet paa liiin Side af lisblinken. Efterat Gron-

lændernes saakaldte Sildefiskeri var tilende i Agluitsok,

drog Walloe, i Fiilgeskab med Sydlændingerne, den 21de

Juni ud af denne Fjord og fortsatte med dem Reisen Syd

efter. Endnu samme Dag kom han til Ounartok Fjorden, hvor

han traf nordiske Ruiner, ligesom i Agluitsok, og besogte

de, alt i Oldtiden bekjendte, varme Kilder paa den i Fjord-

mundingen beliggende 6 af samme Navn. Derefter drog

han indenom den store 6 Sermersok, hvis libie, af det

aabne Hav beskyllede, sydlige Forbjerg (Kangek) er de

Danskes Cap Farvel, og forbi nogle mindre Oer, af hvilke

han nævner Nennortalik, fordi det var her, at H. Egede

1723 endte sin bekjendte Sydreise. Den 30le Juni passe-

rede han Iggak eller Ikigeit 2
,

hvor det Sund, som ved

Oen Alluk eller rettere ved Næsset Igalalak fiirer om paa
0

*) Lodden eller den saakaldte grbnlandske Sild (Mnllotus arcticus)

lises endnu hvert Foraar inde i Agluitsok Fjorden, og det i en næ-

sten utrolig Mængde. Det er det storstc Fiskeri af denne Art i hele

Grdnland og drager i Maanederne Mai og .Juni næsten alle Sydlæn-

dinger, lige fra Oen Alluk omme paa Ostkysten og til Igalikko Fjorden

tæt listen for Julianehnnb, ind i Agluitsok.

2
)

Ikigeit er et Næs, som ligger paa den vestlige Side af N arksa-

miut Fjordens Munding, og paa hvilket man i vore Dage har opda-

get Ruiner af en gammel nordisk Kirke. Lige overfor Ikigeit og

paa den ostlige Side af Fjordmundingen ligger Fricdrichsthal , den

sydligste af Brodrc-Unitctels fire Missioner og tillige det sydligste af

samtlige europæiske Etablissementer i Grouland overhovedet.

.
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• •
*

Ostkysten, efter hans Mening allerede skulde tage sin Be-

gyndelse. Dog gik Walløe denne Gang ikke igjennem

Sundet lkarisarsoak, som det hedder, fordi hans grønland-

ske Ledsagere frygtede den stærke Strøm og desuden for-

modede lis i samme; men han tog Veien imellem de syd-

ligere liggende større og mindre Oer, en Vei, som ingen

Europæer før eller efter ham har prøvet. Den 6te Juli

passerede han om Formiddagen forbi Nordsiden af den O,

paa hvis sydlige Ende det bekjendte Statenhuk efter hans

Angivelse skulde ligge, og om Aftenen opslog han for før-

ste Gang sit Telt omme paa Ostkysten. Paa Teltpladsen,

som ifølge ham bærer Navn af Ullemeneme og maa søges
•• ••

paa Ostsiden af en af Oerne søndenfor Grønlands Fastland,

traf han en Deel Grønlændere staaende i fem Telte. Den
følgende Dag blev Walløe og hans Ledsagere aldeles inde-

sluttede af Drivisen, der i samfulde 16 Dage hindrede dem
fra at forlade Ullemeneme. Den 15de Juli stødte imidler-

••

tid de fire Ostlændinger
,
som havde overvintret paa Vest-

kysten, her igjen til dem, saa de bleve fem Baade i Følge.

Under det langvarige Ophold ved Ullemeneme, samlede

Walløe en Deel nye og endnu værdifulde Efterretninger om
Ostkysten og dens sparsomme Befolkning. Den 23de Juli

slap han omsider bort fra Ullemeneme; men, efter megen

Anstrængelse eg Fare i Isen, kom han, tilligemed To af

de Indfødte, dog ikke længere end en halv Miilsvei til nogle

nøgne Udhavsøer ved Navn Kippingajæk. De fire Ostlæn-

dinger havde været heldigere og i Tide benyttet en Aab-

ning i Isen til at komme videre. Paa Kippingajæk maatte

Walløe og hans Ledsagere forblive indtil den 31te Juli.

Den 1ste August kom de til en O, Kikertarsoak kaldet,

hvor de forefandt fire grønlandske Vinterhuse. Den 2den

naaede de, efterat have p'asseret det østlige Indløb til
M • •

Sundet lkarisarsoak, omsider Oen Alluk. Paa denne O
samles mod Efteraaret en heel Deel af Omegnens Grønlæn-

dere, for at jage efter Klapmydser (Phoca cristata L.),
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hvoraf der paa denne Aarstid pleier at indfinde sig en

Mængde. Ved denne Leilighed afholdes der et Slags Mar-

ked imellem Ostlændinger og Vestlændinger
,

hvilket har

bidraget til Alluk’s Navnkundighed. Allerede den 3die Au-

gust forlod WallOe og hans Folge Alluk. De kom samme

Dag over tvende Bugter og forbi Kangerdlurksoeitsiak, den

sydligste af Ostkystens Fjorde. 1 Nærheden af denne Fjord

boede to Grdnlændere med deres Koner og BOrn. Disse
••

Mennesker vare de eneste Beboere imellem Alluk og Oen

Nenese, hvilken sidste Wallde naaede endnu samme Dag

henad Aften. Den 4de August blev Skindbaaden torret,

og Walloe observerede Stedets Brede
,
som han fandt at

være 60° 56' 1
. Ved Oen selv var der enkelte Aabninger

i Isen; men denne laa derimod saa tæt pakket omkring

det nærmest foran dem liggende Udhavsnæs (Kangek 2
),

at der ikke var mindste Udsigt til at det saa snart kunde

passeres. Da nu desuden de to Europæere fra Godthaab,

af Frygt for at komme til at overvintre paa Ostkysten,

vægrede sig ved at folge Walloe længere, nejdtes han til

J
) En nyere Reisende (Undcrsbgelscs-Rcise til Ostkysten af Grbn-

land. Af W. A. Graah. Kbhavn. 1832. S. 71) vil ikke indromme,
• •

at Walloe virkeligen cr trængt saa Ungt frem paa Ostkysten. Han

antager nemlig, at Walloe*# Nenese er Halvocn Nenncetsuk, som

efter ham ligger paa 60° 28' N. Br., og paa hvilken han selv i For-

aaret 1829 maatte tilbringe over tre Uger. Heri gjor han sin For-

gænger dog maakec Uret. Walliic nævner ikke blot i sin Dagbog

Nenese udtrykkeligen som en O; men i et senere Skrift omtaler han

Nenese paa en Maadc, der forekommer os at udelukke enhver Tvivl

i saa Henseende. „Denne Oes Navn var Nenese, og den laae noget

mod Sonder, uden for delte benævnte, formedelst lis undergangnc,

Land (Grbnlands iisklædtc Ostkyst) og var til alle Sider omgi-

vet af Driv- li s” hedder det i En kort Efterretning om en Reeog-

noscerings Rcisc til Sydcrdelen af Gronland og Osterboygden, hvoraf

Walloe's egenhændige Original bevares i det store Kongelige Biblio-

theks nye Manuscriptsamling under Nr. 1976 d iblandt Qunrterne*

2
) Ifiilge Walloe^s Bredcangivclsc maaskec Cap Discord.
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den 8de August at tiltræde Tilbagereisen til Colonierne.

Samme Dags Aften kom han med sit Folge til Rangerd-

lurksoeitsiak, hvor de overnattede i Nærheden af de to

eenlige Familier. Den folgende Dag lagde de ikke langt
••

fra Oen Alluk op til et Næs, der af de mange derværende

gronlandske Begravelser fik Navn af Gravenæs. Her maatte

de, indesluttede af Isen, forblive indtil den 14de, da de

efter megen Mbie og Anstrængelse naaede de fire gron-

landske Vinterhuse paa Kikertarsoak. Den 19de August

befandt Walloe sig udenfor det Ostlige Indlob til lkarisarsoak,

hvilket Sund nu for fOrste Gang passeredes af en Euro-

pæer; den 31te naaede han Iggak eller lkigeit, hvor Ikari-

sarsoak Sundet efter hans Hegning fOrst ophorer. Den
15de Septbr. kom han atter til Agluitsok Fjorden

,
hvor

han besluttede at overvintre paa et Næs, Itiblik kaldet.

Efter her selv femte at have tilbragt næsten sex Maaneder

i et lidet grOnlandskt Vinterlmus
,

og i den Tid oftere at

liave lidt Hunger og Kulde, brod han op derfra den 14de

April 1753; men forst den 25de Juni naaede han den da-

værende sydligste Colonie, nemlig Frederikshaab. Her
sluttede han sin mærkværdige Dagbog 1

,
og gjorde i Ovrigt

J

) Et originalt Excmplar af denne Dagbog bevares i det Kongelige

Sbkort-Archiv
, sora tillige er i Besiddelse af cn Deel af Wallbe’s

ældre grønlandske Dagbogcr. Af den førstnævnte besad Biskop O.

Fabricius i sin Tid en Afskrift, hvilken han benyttede til det af ham
1787 i første Bind af Ugeskriftet Samleren indrykkede „Udtog af en

Dagbog, holden i Aarenc 1751-53 af Handelsbetjent Peder Olsen

paa cn Reise i Grønland
,
som han foretog sig til at undersøge de

sydligste Egne af Landet, indtil 15 Mile Osten for Statenbuk.” Et

i Aaret 1820 af Admiral Lowenorn besørget ^Fuldstændig XJddrag af

Ilandcls-Assistent P. O. Wallbe’s egenhændige Beretning om lians

Ophold og Reiser i Grønland fra 1739-53. Anden Deel fra 1751-

53.” findes i det store Kongelige Bibliolhcks nye Manuscriptsamling,

under Nr. 1970 iblandt Quarterne. Sammesteds bevares (Nr. 1976 d

iblandt Quarterne) et egenhændigt Haandskrift af Walloe, der fører

Titel af uEn kort Efterretning om en Recognoscerings-Reisc til Sy-
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Rede og Rigtighed for Stedets Kjøbmand. Fra Frederiks-

haab agtede Walløe endnu samme Aar at hjemgaae, for lier

i Fædrelandet at faae sine Anliggender saaledes ordnede,

at han under nogenlunde taalelige Vilkaar kunde tilbringe

sin øvrige Levetid i Grønland. Dette lians beskedne Onske

skulde ikke gaae i Opfyldelse. Han blev i Danmark, hvor

han først nedsatte sig som Kjobmand i Rønne paa Born-

holm 1
. Siden kom han til Kjøbenhavn, hvor han levede i

trange Kaar og saa aldeles ubekjendt, at O. Fabricius, da

han 1787 først fremdrog hans mærkelige Dagbog af dens

ufortjente Skjul, var uvis om Forfatteren endnu levede

eller ikke. Under Trykningen af hans Dagbog erfarede

Fabricius imidlertid, at Walloe befandt sig her i Kjoben-

havn, og det i kummerlige Omstændigheder. I nogle Slut-

ningsord gjorde han opmærksom paa hans Fortjenester og

anbefalede den trængende Olding til Regjeringens Under-

støttelse. En saadan blev ham dog ikke til Deel. 1 August

Maaned s. A. forskaffede Biskop P. Egede, der var Præst

ved Vartovs Hospital, ham en Plads i denne Stiftelse, hvor

han i Foraaret 1793 døde, 77 Aar gammel. Lønnet med

Utak af sin Samtid, bevarede Walloe indtil sine sidste Leve-

dage et usvækket Helbred og en under alle Tilskikkelser

uforstyrret Sindsrolighed. Lowenørn
,

som havde kjendt

ham, og af hvis Optegnelser vi have øst disse Efterretninger,

giver ham det hæderlige Skudsmaal, at han altid har været

(lertiden af Grønland og Ostcrboygden ,
tilligemed paa hvad Maadc

• •

man synes bedst dette Sidste, nemlig Ostcrbøygd
,
kunde findes og

opdages iglen/’ Dette hidindtil saa godt som aldeles ubekjendlc

Ilaandskrift har Forf. formodcntligen i Aarct 1785, da Lowenorn’s

Expedition til Ostkysten af Grønland forberededes, overrakt eller

ladet overrække den daværende Kronprinds; det er for ikke længe

siden fra den afdøde Konges Haandbibliothck blevet afgivet til det

store Kongelige Bibliothck.

J
) Walløc synes at have været født paa denne O 5 de To af Mand-

skabet ved Godthaab, som fulgte ham til Ostkysten, og som begge

vare Bornholmere, kalder han sine Landsmænd.
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agtet som en i høi Grad retskaffen
,

redelig og sandheds-

kærlig Mand. Og denne Mand, der har Krav paa at be-

tragtes som den tørste og egentlige Opdager af Grønlands

Ostkyst, ham lod man lide Nod paa sine gamle Dage og

doe — som Lem i Vartov!

Uagtet Walløe havde bragt de gunstigste Efterretnin-

ger tilbage fra den stærkt befolkede sydligste Deel af

Gronlands Vestkyst, eller det nuværende Julianehaabs Di-

strict, uagtet han lier havde indhandlet et saadant Parti af

Skindvare 1

,
at Fortjenesten paa dette sandsynligviis fuld-

stændige!! har dækket Omkostningerne ved hele hans Un-
dersøgelsesreise

,
traf det Almindelige Handels-Compagnie

dog ingen Foranstaltninger til at grunde Handels-Etablisse-

menter i denne Deel af Landet. Dette skete tørst, efterat

Regjcringen havde udtøst Compagniet og i Aaret 1774 selv

havde overtaget den grønlandske Handel. Aaret derpaa

blev der nemlig paa 60° 43' Brede anlagt en saakaldt Co-

lonie
, der fik Navn af Julianehaab og det følgende Aar

£1776) blev forsynet med en egen Missionair. De Evan-

geliske Brødre vare dog komne den danske Mission i For-

kjøbet og havde allerede 1774 endnu sydligere, nemlig i

Agluitsok Fjorden paa 60° 31' Brede, oprettet en Mission,

som de gave Navn af Lichtenau. Nu vare de europæiske

Etablissementer paa Vestkysten rykkede Ostkysten betyde-

ligen nærmere; men der skete dog intet Forsøg paa at

træde i Walløe’s Fodspor, før i vore Dage, efterat man i

Anlægget Nennortalik paa 60° 08' og Missionen Friedriehs-

thal paa 60° 00' Brede havde faaet endnu nærmere Ud-

gangspunkter for en Undersøgelsesreise til Ostkysten. Der-

imod blev der i Aarene 1786 og 87 ved en herfra udru-

stet Expedition gjort gjentagne Forsøg paa, fra Islands

Vestkyst at trænge igjennem lisdrevet ind til den lige over-

for liggende Ostkvst af Grønland. Anledningen til denne

Expedition var følgende. Opdagelsen af Osterbygden, som
2

J
Af Ræveskind alene fik YValloe henved 1000 Slikker.
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antoges endnu at være ved Magt omme paa Ostkysten af Lan-

det, havde stedse ligget Egederne paa Hjerte. Efter i hen-

ved 50 Aar forgjeves at have arbeidet til dette Maal
, be-

sluttede den bedagede P. Egede i Aaret 1785 for Fuldt
• •

og Fast aldrig mere at nævne Osterbygden. Men Dagen

derpaa møder han Kronprindsen
,

til hvem alle nationale

Forhaabninger den Gang knyttede sig, i Frederiksbergs

Slotshave; og nu er det ude med hans faste Forsæt. Han

sbger og faaer en Audients, indgiver et Forslag, som vin-

der Bifald, og ved en Kongelig Resolution af 29de Decbr.

1785 bestemmes der 12,000 Rigsdaler af Fonden ad usus

publicos til et nyt Forsøg paa at gjenopdage Grdnlands
••

tabte Osterbygd.

Til Chef for denne Expedition, som i det kommende

Foraar skulde afgaae fra Kjøbenhavn, udnævntes daværende

General-Adjutant og Capitain-Lieutenant Poul de Løwenørn.

Et forhenværende Hvalfangerskib, Grev Ernst Schimmel-

inann paa 123 Commercelæster, blev fragtet, forsynet med

en ny lishud og armeret med 12 Stykker sexpundige Me-

talkanoner. Desuden overlod Directionen for den, da endnu

forenede, islandske og grønlandske Handel en den tilhørende

Jagt, Den nye Prøve paa 30 Læster, til Expeditionen.

Ifølge Bestemmelsen skulde det større Skib i ethvert Til-

fælde endnu samme Aar vende tilbage, Jagten derimod,

hvis Expeditionens Oiemed ikke opnaaedes den første Som-

mer, overvintre i Island, for i det følgende Aar at gjøre et

nyt Forsøg. Paa Grund af den langvarige Vinter og lis i

Sundet, kom Løwenørn ikke før den 2den Mai 1786 til at

afseile fra Kjøbenhavn. Den 15de s. M. passerede han

Reykianes, den sydvestligste Pynt af Island, og løb Dagen

derpaa ind i Reykiavik’s eller Holmens Havn, som den

kaldes. Her forefandt han Jagten, der allerede i Midten

af April var afgaaet fra Kjøbenhavn, nu laa her paa Hav-

nen og udlossede sin til Island indtagne Ladning af Provi-

sioner. Efterat dette var tilendebragt, afsendte Løwenørn
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den under Premier-Lieutenant C. F. Grove, der var Expedi-

tionens Næstcommanderende, for at opsuge en, 17S3 i Nær-

heden af Island fremkommen og atter forsvunden, vulkansk
• •

O. Imidlertid lossede det stOrre Skib sin Last, der for-

nemmeligen bestod af Bygningstommer, og indtog de For-

friskninger, som Landet frembyder. Den 27de Juni fandt

Lowenorn omsider Ledigheden gunstig og lob nu, ledsaget*

af Jagten, ud af Havnen, for at forfolge det egentlige Maal

for Expeditionen. Efter tiere Gange at være bleven skuffet

af et tilsyneladende Land, der stedse opløste sig i lis og

Taage, fik man den 3die Juli kort for Middag, paa imel-

lem 65° og 66° N. Br.
,
virkeligen Land i Sigte. Det var

hoie ubevægelige Fjelde paa Gronlands Ostkyst, der ikke

lode sig forvexle med lisfjeldene; og de vedbleve at sees hele

den Dags Eftermiddag og den næste Morgen. Men alle-

rede den 3die havde Drivisen efter Middag begyndt alvor-

ligen at forurolige Lowenorn. I de paafOlgende Dage fjer-

nede han sig efterhaanden fra Gronlands iisomgivne Ost-

Lyst og nærmede sig nu atter til Island. Den 8de besluttede

han at lobe ind i en af de nordvestlige Havne paa Island,

for der at afvente en mulig indtrædende Forandring med

Isen. Af tiere Grunde bestemte LOwenorn sig for Dyre-

fjordsHavn; men han forfeilede denne og lob den 10de ind
••

i Onundarfjorden, hvor han traf Jagten, som Dagen i For-

veien var bleven skilt fra ham. Begge Skibene kom dog

endnu samme Dag til Ankers i Dyretjorden. Her blev

Lowenorn liggende til den 23de Juli, da han om Aftenen

lob ud af Fjorden, for at gjore et sidste Forsog paa at

nærme sig Gronlands Ostkyst. Men allerede den følgende

Dag modle han Drivisen og kom snart til den Overbeviis-

ning, at ethvert Haab om at gjøre nogen Opdagelse nu

var ude for dette Aar. Han vendte derfor tilbage igjen til

Island og ankrede den 31te Juli i Havnefjord, hvilken han

ansaae for at være den bedste Vinterhavn for Jagten. Den

1ste August fik Second-Lieutenant Christian Thestrup Egede,
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en Son af Biskop P. Egede, Ordre til at overtage Com-

mandoen paa Jagten, hvilken Expeditionens Næstcomman-

derende nu forlod, for atter at træde over paa Fregatten.

Derimod blev Second-Lieutenant G. A. Rothe, en Slægt-

ning af Fgede, efter sit eget Onske Næstcommanderende

paa Jagten. Foruden de to So-Oflicerer udgjorde to Styr-

mænd og syv Matroser dens Besætning. IfOlge den af L(3-

wenOrn givne Instrux eller Ordre skulde Egede soge at

komme i Land paa den bstre Side afGrOnland; men hvor,

naar og hvorledes blev aldeles overladt til hans Conduite,

dog at han i det Seneste i Efteraaret 1787 skulde vende

tilbage til Danmark. Efterat Lowenorn havde forsynet

Jagten med Proviant for 16 Maanedcr, Armatur, Munition

o. s. v., forlod han den 8de August Island med det stdrre

Skib og ankom den 5te Septbr. 1786 til Kjobenhavn, hvor

der fra Publicums Side ikke just ventede General-Adjutan-

ten den venligste Modtagelse 1
.

J
) Det har uden Tvhl 'æret for at mode de ugunstige og tildcels

nærgaaende Domme over Lowenorn og lians hele Adfærd under Ex-

peditionen 1786, at En af hans Venner, som dog ikke har nævnet

sig, kort efter hans Hjemkomst fra Island i Ugeskriftet Samleren. 1 Bd.

S. 39-46 lod indrykke en saakaldt Underretning om Luwcnorn’s

Expedition til Gronlands ostre Bliigds Opdagelse. Uagtet der i Slut-

ningen af denne bebudedes cn Beretning, som inden fiiie Tid kunde

ventes fra General- Adjutantcns egen Haand, forblev hun korte Under-

retning dog i langsommelig Tid at være det Eneste, der kom til

Publicums Kundskab om Liiweniirn’s grønlandske Expedition. Forst

i Aaret 1811 fandt Lowenorn Lcilighed til at redigere en Beretning

om sin, i Aaret 1786 foretagne, Reise. Den udgjor to Quartbind, af

h\ilke det ondet blot indeholder Bilag, og blev som Manuscript al

Forfatteren indsendt til det store Kongelige Bibliothek , i hvis nye

Manuscriptsamling den nu forefindes i to Exemplarer (Nr. 1975 og

1976 iblandt Quarterne). Tolv Aar senere bekjendtgjorde Lowenclrn

1 Annales maritimes et colomales. Par M. Bajot. Annce 1823. II

Partie. Tomel. (S. 7-51) et, med et Kort forsynet, Udtog af denne

Beretning, under Titel af: Extrait de la Relation d’un Voyagc fail

Gronlands historiske Mindesmærker, 3 Bind,
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Den 8de August 1786, altsaa den samme Dag, paa

hvilken LOwenOrn om Morgenen var afseilet fra Havne-
fjord, for med Fregatten at vende tilbage til Danmark, lob

Egede om Aftenen med sin Jagt 1 ligeledes ud af Havne-
fjord, for endnu i Aar at gjore sit fbrste, men alvorlige,

ForsOg paa igjen at opdage Gronlands Osterbygd. Han
satte forst Coursen Nord paa til 66° Brede, men saae intet

Land. Derimod traf han her den svære uigjennemtrænge-

lige Driviis, der nodte ham til at vende og staae Syd efter.

Den 16de August fik han her forste Gang Ostkysten af

Grønland i Sigte. Veiret var klart og ingen lis at see;

men det lyste stærkt op i Horisonten, hvoraf Egede slut-

tede, at der dog maatte ligge lis inde under Kysten. Mid-

dags Observationen gav 65° 24' 17" Brede og 33° 10'

Længde V. f. Paris. 1 en gisset Afstand af syv Mile og

paa en Strækning af henved 20 Mile tog Egede nu To-
ning og Peilinger af Landet, der her strakte sig i det ret-

visende N. N. O. og S. S. V.
;
Strommen satte S. V. efter.

Ombord i Jagten blev der gjort klar til' Landgang; men
det gik, som Egede havde ventet og forudseet. Isen laa

svær og bred udenfor Landet, dog ikke tæt op til Kysten;

men imellem denne og Drivisen saaes der noget aabent

Vande. Egede seilede bestandig langs med Kanden af

Isen, for, om muligt, at opdage en Aabning, igjennem

hvilken han kunde trænge ind til Kysten; men det lykke-

par ordre de Sa Majesté Danoise, pendant l’annce 1786, pour la

dccouvcrtc de la cote orienlale du Groenland. Par M. de Lowenurn.

i raduit, cn 1822, par 1 auteur lui-méme. Af dette franske Udtog
af hans Reiscbeski helse gives der enkelte Separataftryk. Derimod er

der paa Dansk aldrig fra J.bwcnbrn’s egen llaand udkommet Noget

om hans grbndlandskc Reise.

*) Da man ikke uden den biensynligstc Livsfare med et eneste li-

det Skib kunde vove sig ind i Isen
,

havde Egede forlangt et andet

laribi til at ledsage sig, men forgjeves, uagtet der fandtes flere saa-

danne I’ artbier i Island. Forst Anret derpaa fik ban ifblge sit For-

langende cn Hukkcrt opsendt fra Kjobenhavn.
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des ham ikke. Landet selv var meget hiiit og Fjeldene

hdiere, end Egede havde seet dem enten i Norge eller paa

Island. De vare næsten overalt bedækkede med lis og

Sne; dog blev han ved Hjælp af Kikkert paa enkelte Ste-

der et iis- og snefrit Underland vaer. Da Egede indsaae

Umuligheden af her at komme Kysten nærmere, besluttede

han at holde S. V. af, for at sdge Landet sydligere. Den

20de August fik han atter Grtinlands Ostkyst i Sigte. Om
Middagen var hans gissede Brede 64° 58' 53", Længden

34° 31'. I en ringe Afstand fra Land (ikkun %\ Miil efter

Gisning) tog Egede her Landtoning af en Strækning paa

henved 20 Mile og peilede en mærkelig dyb og bred, men

af lisfjelde aldeles opfyldt, Fjord. Med Kikkert kunde Egede

ikke blot tydeligen see Rifter i Klipperne; men han troede

endog at kunne skjelne et Slags Mos eller Lyng paa de

Steder, hvor Isen eller Sneen var borttoet. Hfiiere oppe

forekom Landet ham at være friere for lis og Sne, end

dette var Tilfælde nede mod Kysten. Udenfor denne saaes,

ligesom tidligere, ftjrst en Strimmel aabent Vande, men

længere ude den tæt sammenpakkede Driviis, der af Strom-

men blev sat stærkt Sonder efter. Endskjflnt Egede hele

Dagen vedblev at seile tæt ved liskanten, kunde han dog

ingensteds finde saa megen Aabning, at selv den mindste

Jolle havde kunnet slippe igjennem. De følgende Dage

var Egede adskillige Gange nær ved at blive indesluttet af

Isen, og den 25de August reiste der sig, medens han sei-

lede inde imellem Isen, en Storm af Osten, der imod Aften

tiltog saajedes, at Jagten ikke kunde fore Seil, men maatte

ligge bi for Takkel og Tov. Denne Storm var imidlertid

kun en Forlober for en Række af Storme, der i en fire

Ugers Tid alloste hinanden og flere end een Gang bragte

Jagten og dens modige Besætning paa Randen af den visse

Undergang. I Særdeleshed var dette Tilfældet den 29de

August, da der atter blæste en flyvende Storm af Osten.

Om Dagen havde Jagten, der laa bi for Takkel og Tov,

(4S*)
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og der tog den ene svære Styrtning over sig efter den

anden, mistet Storseilet, som var iltiiet bort i det samme
••

Oieblik, man vilde bjerge det. Men imod Midnat kastede

en Styrtesti Jagten paa Siden, og det varede et Par Mi-

nutter, inden den formaaede at reise sig igjen. Nathuset,

Ltinværkerne tilligemed Alt, hvad der fandtes lost paa Dæk-

ket, var gaaet over Borde; Lasten og Sværtovene vare for-

skudte til Styrbord Side. De fastgjorte Seil vare blæste

fra, og En af Mandskabet blev ved en Sti skyllet over Bor-

de; men lykkeligviis fik han fat i en Ende Tov og blev,

skjtint ikke uden megen Anstrængclse, bjerget. Den føl-

gende Dag vare baadeEgede og Bothe selv nær ved at gaae

over Borde; Jagten kunde ikke taale Seil og gik aldrig
• •

over Stag; Stormen af Osten vedvarede, og Stien brtid over

Skibet, som om det havde været et Skjær. I denne kri-

tiske Forfatning var der Intet tilbage, uden jo for jo hellere

at stige Havn i Island. Men ftirst den 18de Septbr. kunde

Jagten omsider komme til Ankers i Holmens Havn. Efter her

at have rettet Skibet, som, uagtet al den megen Lempning i

Stien, dog vedblev at krænge til Styrbord, lob Egede den

22de s. M. ud af Holmens Havn, for at stige Havneljord,

hvor han agtede at overvintre. Dagen derpaa var han i

en stærk Storm af Vesten endnu en Gang nær ved at for-

lise. Den 27de Septbr. 1786 bragte Egede dog sin Jagt

lykkeligen til Ankers i Havnefjords Havn, hvor han og hans

Mandskab forbleve Vinteren over 1
.

*) Endnu samme Efteraar udkom der i Trukken el af de tvende

So-Officerers Fcedre, Paul Egede og Tyge Rolhc, besorget Udtog

af de Breve, disse Hædersmænd bavde modtaget fra deres kjække

Sonner. Dette Udtog (1 Ark i 8) blev iblandt Andet omdeclt med

Octobei heftet af Minerya og fremkaldte fra Lowenorn** Side en saa-

kaldcl Promeinoria, der findes indrykket i Mincrva 1786. IV. S. 784—
89. Udtoget er senere, som en literair Sjeldenbed ,

blevet optrykt i

N. C. Ost’s Samlinger til Kundskab om Grbnland. Kbhavn 1830.

S. 55-63, hvor Skrivelsen fra Lowenorn ligeledes cr at læse S. 65-72.
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Allerede den 6te Marts 1787 blev Commandoen atter

heiset paa Jagten, og denne i stræng Kulde halet ud af

Havnen; men paa Grund af vedholdende Modvind kunde

Egede ikke for den 1ste April slippe ud af Havnefjorden.

Den 10de s. M., da hans Middagsobservation havde givet

ham 64° 41' 04" N. Br. og 37° 10' Længde V. f. Paris,

fik han Isen at see paa begge Sider af sig og tillige forud.

Den 12te stødte Jagten paa nogle lisskodser og fik derved

en Læk, som i de paatølgende Dage saaledes tiltog, at

Pomperne ualladelig maatte holdes i Gang. Under disse

Omstændigheder besluttede Egede at sOgc til Dyrcfjord, for

der at kjOlhale. Den 21de April fik han Island i Sigte, og

den 23de lod han Ankeret falde ved Dyrefjords Handels-

stéd. Den 2den Mai var Jagten kjOlhalet, Spigerhullerne,

igjennem hvilke Vandet var trængt ind, tilproppede og Skibet

overalt forseet under Vandet. Dagen derpaa lob Hvidfi-

sken, en fra Kjobenhavn ifolge Egede’s Requisition opsendt

Hukkert, ind paa Havnen og lagde sig under hans Com-

mando. Rothe forblev ombord paa Jagten, hvorimod Egede

nu traadte over paa Hukkerten. Den 8de Mai lob begge

Skibene ud af Havnen; men neppe vare Egede og Rothe

den folgende Dag vel ude af Fjorden, tørend de allerede

saae Isen, der i dette Foraar næsten opfyldte hele Farvan-

det imellem Island og GrOnland, ligge tæt op til Cap Nord

og strække sig saa langt baade i Vester og i Sonder, som

man med Kikkerter kunde Oine. De krydsede langs med

Isen og imellem Isen og Landet indtil den 17de Mai, da

de omsider tørste Gang i dette Aar fik Ostkysten af GrOn-

land i Sigte. Om Middagen, da deres observerede Brede

var 65° 15' 58" og deres Længde 34° 47', havde Egede

troet at skimte Land i N. O. Han gav derfor Ordre til

Rothe at lObe forud med Jagten og at recognoscere i denne

Retning. Om Eftermiddagen gjorde Rothe Signal, at han

virkeligen saae Land i Nord. Egede lod nu holde indad

efter Landet og kom derved med begge Skibene ind i en
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8 til 10 Mile dyb lisbugt. Henimod Midnat befandt han

sig tæt under Isen, uden dog formedelst Taagen at kunne

faae Toning af Landet. Han stod derfor igjen ud efter,

for at afvente stOrre Klarhed i Luften. Den 18de om Mor-
genen vendte han med klar Luft atter indad imod det Da-
gen forud sete Land, seilede langs med Kanten af den sam-
menhængende Drivils og tog i 6 til 8 Miles Afstand Toning

af Landet, som her (paa 65° 54' 18" N. Br. og 36° 51'

V. f. Paris) strakte sig i N. N. O. og S. S. V. retvisende.

Denne Deel af GrOnlands Ostkyst var overmaade hOi og

biergfuld. Landet forekom Egede her at være endnu mere
overklædt med lis og Sne end det, han Aaret i Forveien

havde seet paa en sydligere Brede. Isen, som var i Drift

Nord fra, salte imidlertid stærkt ind paa Skibene og gjorde

UdlObet af lisbugten bestandig smallere og smallere. Med
forcerede Seil slap dog begge Skibene lykkeligen ud af

Bugten; mon noppe vare de om Aftenen komne i flot

Vande, for uigjennemtrængelige lismasser aldeles lukkede

UdlObet af Bugten. Da Skibene trængte til nogen, skjOnt

ikke betydelig, Reparation
,

lob Egede den 28de Mai ind i

Havnefjord, hvor Postjagten netop laa seilfærdig og medtog
hans Rapporter til Kjobenhavn. 1 Lobet af Sommeren
gjorde Egede endnu, fra Havnefjord, Dyrefjord og Patrix-

fjord, tre ForsOg paa at trænge over til GrOnlands Ostkyst,

men stedse forgjeves. lis og Taage, Storm og Uveir gjorde

alle hans og Rothe’s Anstrængelser frugteslOse: de fik ikke

mere Gronland at see. Under det sidste af disse mislyk-

kede ForsOg bleve Skibene en Nat i Midten af September

Maaned skilte fra hinanden, uagtet Egede, for at holde dem
samlede, paa Hukkerten havde ladet affyre Kanonskud og

Raketter stige i Luften. FOrst den 29de Septbr. kom Huk-
kerten og den 1ste Octbr. Jagten til Ankers i Havnefjord,

hvis Havn Egede for dette Tilfælde havde bestemt til Ski-

benes Samlingsplads. Hermed var Expeditionen til Ende.

Egede traadte igjen over paa Jagten. Den 8de Octbr. af-
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seilede Hukkerten, ført af den samme Skipper, som i For-

aaret havde bragt den over til Island, ifølge sin Bestem-

melse til Altona. Dagen derpaa lettede Egede, for at gaae

til Kjøbenhavn. Men Storm og Uveir vedblev at forfølge

ham paa Hjemreisen, saa at han med sin ilde tilredte Jagt

maatte tye ind til Norge og bekvemme sig til at overvintre

i Egvaag paa Hitteroen. Den 2den April 1788 gik han

omsider under Seil fra Egvaag og kom alt den Gte s. M.

henimod Midnat til Ankers paa Kjøbenhavns Rhed 1
.

Det uheldige Udfald af de i Aarene 1786 og 87 til

Ostkysten af Grønland udsendte Expeditioner synes omsi-

der her i Danmark at have vakt Tvivl, om ogsaa de Garn-
• •

les Osterbygd var at søge paa den Deel af Grønlands Ost-

kyst, der vender imod Island. Det danske Landhuushold-
••

nings-Selskab gjorde Beliggenheden af Grønlands Osterbygd

til Gjenstand for et PriisspOrgsmaal, for hvis Besvarelse det

i Aaret 1792 tilkjendte daværende Cancellisecretair H. P.

V. Eggers sin tredie Guldmedaille 2
. Omfattende Undersø-

gelser, i hvilke Thorkelin og O. Fabricius skulle have havt

en ikke ubetydelig Andeel, ledede Eggers til at antage, at
•• ••

Grønlands Osterbygd ingenlunde har ligget paa Ostkysten

*) Aaret derifter udgav Egede sin, med et Kort, en Prospect og

Landtoninger forsynede
<t
Reisebeskrivelse til Oster-Gronlands Opda-

gelse.” Kbhavn. 1789. 8. Den oplevede i Aaret 1796 et nyt Oplag.

I Slaget den 2den April 1801 kæmpede Egede og Rothc, hver paa

sin Skytpram, hæderligen ved hinandens Side. Aaret derpaa fik

Egede sin Afsked af Etaten og diide 1804. Rothe derimod steg

efterhnanden op til de hiiiestc Poster i den danske Marine og diide

for ikke mange Aar tilbage som Admiral.

2
) Det kronede Priisskrift „Om Grønlands Ostevbygds sande Be-

hgfi^hed” blev, tilligemed de til samme horende Kort, indrykket i

Selskabets Skrifter. 4 Bd. Kbhavn. 1794. S. 239-320, inen existerer

desuden i en Deel Separataftryk, som fore Aarstallet 1793. Omtrent

samlidigen udkom der en tydsk Oversættelse, c-ller rettere roaaskee

Originalen, under Titel af : Ueber die wahre Lage des alten Ostgrcin-

lands, durch H. P. v. Eggers. Mit zwcyr Karten. Kiel 1794. 8.
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af Landet, men derimod paa den sydligste Deel af Vest-

kysten, eller med andre Ord i det nuværende Julianehaabs

District. Dette Resultat, der paa den Tid for de Fleste nok

har været ligesaa uventet som nedslaaende, svækkede kjen-

deligen den tidligere livlige Interesse for Grønland, hvilket

nu paa længere Tid ligesom tabes af Syne.

Den Forste, som vi i vort Aarhundrede træfle i Gron-

land
,

sysselsat med dette vidtløftige Polarlands Undersø-

gelse, er en fremmed Reisende, den tydske Rjergraad K.

L. Giesecke 1
. I det første Aar (1S06) af hans syvaarige

Ophold i Grønland trængte han, endskjønt man synes at

have villet nægte det, virkeligen fra de sydligste Etablisse-

menter paa Vestkysten frem til Oen Alluk omme paa Ost-

kysten. Den næste Sommer (Juli 1807) gik han, ligeledes i

en grønlandsk Konebaad, ud fra Upernivik, den nordligste af

de danske saakaldte Colonier, og trængte nu længere frem

imod Nord, end det er bekjendt, at nogen Dansk før eller

efter ham har gjort. Paa omtrent 75° N. Br. naaede han

nemlig Nulluk, efter hans Angivelse ikkun en Fjerdingvei

fra den store nordlige, for ufremkommelig ansete, lisblink

(Puirsortok) der uden Tvivl udgjør den sydligste Grændse
af de saakaldte arktiske Høilande. 1 de paafølgende Aar

3

) Karl Ludwig Giesecke, dbd 1833 i Dublin som Sir Charles Giesecke,

havde i sin Ungdom været cn bekjendt Skuespiller i Wien, men var

senere bleven Mineralog og reisende Mineralichandler. Da ban som
saadan i Begyndelsen al dette Aarhundrede agtede sig til vort Nor-

den, vidste han i Berlin at forskaffe sig Titel af Kongelig preussisk

Bjergraad. Efter ct Bcshg paa Færoerne, hvorom dog Intet er blevet

bekjendt, reiste han i Aaret 1806 med den danske Regjerings Under-
stottelse og ganske særdeles Begunstigelser over til Gronland, hvor
hans Ophold

, paa Grund af den imidlertid imellem Danmark og

Engclland udbrudte Sokrig, forlængede sig indtil 1813. Gicscckc’s

Hovedarheidc over Gronland er Artiklen Greenland (22 Quartsidcr)

i den af D. Browster udgivne Edinburgh Enclyclopædia. Det Meste

og det Betydeligste af Giesccke’s grønlandske Samlinger er gaacl til

Engelland eller ogsaa til Tydskland.
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kom Giesecke derimod ikke udenfor den Strækning af Gron-

lands Vestkyst, som allerede i hans Tid indtoges af de der-

værende danske Handels-Etablissementer 1
.

Samme Aar (1813), som Giesecke fra Nordgronland

vendte tilbage til Europa, for der at hoste den ham ven-

tende Lon for sine syvaarige Savn og Anstrængelser, hjem-

gik den danske Naturforsker M. Wormskiold fra Sydgron-

land, hvoraf han i dette og det foregaaende Aar havde be-

reist en ikke ubetydelig Strækning, fornemmelig i botanisk

Henseende. Efter sin Hjemkomst forelagde han det skan-

dinaviske Litteraturselskab en udforlig Afhandling, betitlet

Gammelt og Nyt om Gronlands, Viinlands og nogle tiere

af Forfædrene kjendte Landes formeentlige Beliggende, og

indrykket i Selskabets Skrifter for 1814 S. 298-403. I denne

sogte han med megen Lærdom og Skarpsindighed i Sær-

deleshed at gjendrive den af H. P. v. Eggers i hans Priisskrift
••

opstillede Mening, at Gronlands Osterbygd skulde have lig-

get paa Vestkysten. Med Walchendorf, Torfæus og over-
••

hovedet de Fleste af de Ældre antog Wormskiold, at Oster-
••

bygden maatte soges paa Ostkysten af Landet, medens alle

de Fjorde paa Vestkysten, som endnu bevare Levninger af

deres fordums Bebyggelse ved de i Landet indvandrede

Skandinaver, efter ham vilde blive at henfore til de Gamles

Vesterbygd. Wormskiold’s Undersøgelser vakte ikke ringe

Opmærksomhed baade i og udenfor Danmark, og hans Me-
ning om Osterbygdens Beliggenhed fortrængte en Tid lang

temmelig almindeligen den af Eggers forfægtede.

I Efteraaret 1S17 berettede engelske Hvalfangere og

*) Om Giesecke s Reiscr og Foretagender i de to f(irste Aar af

hans Ophold i Gronland findes nogle Efterretninger i et, i Dagen

af 20de Februar 1808 mcddeelt, Brev fra ham selv, der lier dog

ikke nævnes, men blot kaldes en i Gronland reisende Videnskabsmand.

Brevet selv er dateret Godhavn paa Disko den 6te August 1807 og

har forinodentligen været til hans Velynder, den nu afdøde Etatsraad

G L. Manthey til Falkcnsteen.
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navnligen Scoresby den Yngre ved deres Hjemkomst fra

det nordlige lishav, at overordentlig store Masser af Driv-

isen imellem Spitsbergen og Ostkysten af Gronland i dette

og de nærmest foregaaende Aar vare bortdrevne og for-

svundne 1
. Disse Efterretninger gave Anledning til, at man

i Engelland paa Ny optog de siden 1773, paa Grund af

de næsten uafbrudte Sokrige, opgivne Forsog paa at finde

en nordvestlig Gjennemfart fra det Atlantiske ind i det

Stille Hav. Ligesom man i Engelland temmelig alminde-
••

ligen antog, at det gunstige Oieblik til Opdagelsen af den

igjennein Aarhundreder forgjeves sogte Nordvestpassage nu

var kommet, saaledes synes man samtidigen her i Danmark

at have liaabet, at den, i Drivisen osten for Gronland saa

uventet indtraadte, betydelige Forandring omsider vilde
••

aabne Adgangen til dette Lands ukjendte Ostkyst, hvor

man nu atter med Wormskiold var tilboielig til at hen-
••

lægge Osterbygden. Det var imidlertid, hvis vi ellers ikke

ere feil underrettede, fornemmelig Hans Majestæt vor nu-

regjerende Konges varme Interesse for dette, man turde

vel sige, nationale Anliggende, der foranledigede, at en

Commission, bestaaende af nuværende Conferentsraad H. G.
••

Orsted, afdode Admiral Lowenorn og den ligeledes afdode

*) I ct Brev til Sir Joseph Banks tilskrev Scoresby i Begyndelsen

of October 1817 ham iblandt Andet Folgendc : I found on rriy last

voyage about 2000 squarc lcagucs of thc surface of thc Grccnland

Sea, included between thc parallels of 74 3 and 80° N
,

perfectly

void of icc, which is usually covcred with it. Now, all this icc has

disnppeared within the last two years, and there is little doubt but

it has bccn drifted to the southward into warmer climatcs, and

there dissolved. (Jvfr. The Edinburgh now Philosophical Journal.

Vol. XX, S. 9 / ). At denne Scoresby’s Formodning om Isens Oplos-

ning i varmere Klimatcr ikkun for en ringe Deel var grundet, maatte

den Kongelige grbnlandskc Handel til sin store Skade erfare, idet to

af de fcin Skibe, hvormed Landet den Gang bcscilcdes, delte Aar

blevc borte i Isen, der sonden om Gap Farvel var dreven ind i Da-

visstrædet og næsten ganske opfyldte dette.
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Bjergraad Giesecke, blev nedsat, for at tage Sagen under

nærmere Overvejelse. Denne Commission er formodentli-

gen, ligesom det en Tid lang var Tilfældet med den senere

grønlandske Commission, der foreslog og forberedede den

bekjendte Expedition under Capitain Graah, bleven holdt

hemmelig: i det Mindste er der, saavidt vi vide, aldrig ble-

vet Noget bekjendt om dens Forhandlinger, som fandt Sted

i Løbet af Vinteren 1817— 18. Vist er det, at de ikke have

ført til noget endeligt Resultat. Meningerne skulle have været

meget deelte i Commissionen, idet Løwenørn imodsatte sig

ethvert saadant Foretagende, som aldeles overflødigt, me-

dens den med Forholdene i Landet bekjendte Giesecke an-

saae en Kystfart med grønlandske Konebaade for snarest

at ville føre til Maalet. Aaret derpaa (1819) vendte Worm-

skiold ,
der med det russiske Opdagelsesskib Rurik havde

gjort Reisen igjennem Sydhavet, tilbage fra sit toaarige Op-

hold paa Kamschatka. Det er os bekjendt, at han efter sin

Hjemkomst til Danmark ønskede at see en Expedition bragt

iStand til Ostkysten af Grønland, og at han under visse Be-

tingelser ikke var uvillig til selv at gaae med en saadan. Han

gjorde imidlertid kun nogle foreløbige Skridt i den Hen-

seende og trak sig snart tilbage, efterat have erfaret, at

iblandt Andet Tidsomstændighederne ikke vare et Foreta-

gende af den Natur gunstige.

Imidlertid var den Række af engelske Opdagelsesrei-

ser, hvilke vi fornemmeligen skylde, at vi nu kjende de

arktiske Kyster af det amerikanske Continent i deres fulde

Udstrækning, i Foraaret 1818 bleven aabnet med Afsendel-

sen af to fortræffelig udrustede Expeditioner
,

hvoraf den

ene under John Ross igjennem Davisstrædet skulde søge

at opdage Nordvestpassagen, den anden under David Buehan

skulde trænge frem imellem Grønlands Ostkyst og Spits—

bergen, hvis den, hvad man antog for muligt, omkring

Nordpolen traf et iisfrit Hav, gaae igjennem dette og saa-

ledes paa den allernærmeste Vei søge at naae Beringsstræ-
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det. Men, da disse og de følgende engelske Opdagelses-

reiser til de nordligsle Egne af den nye Verden ligge uden-

for Grændserne af nærværende Fremstilling, ville vi her

indskrænke os til korteligen at berette om et Mode paa

Isen, som Capitain Ross i Sommeren 1818 havde med
nogle Beboere af de ubekjendte nordligere Strækninger af

Grønlands Vestkyst, hvis Undersøgelse paa en neppe for-

svarlig Maade fra dansk Side er bleven forsomt 1
.

Den 9de August, da begge de til Expeditionen hø-

rende Skibe paa henimod 76° N.Br. befandt sig tæt uden-

for Isen
, som her laa fast op til Kysten

, bemærkede En-
gellænderne nogle Indfødte, der i deres Hundeslæder vare

komne ud paa Isen og syntes at ville nærme sig Skibene,

men vare overmaade frygtsomme. Dog lykkedes det den

følgende Dag, ved Hjælp af en indfødt Grønlænder-, der

fulgte med Expeditionen som Tolk, ikke blot paa Isen at

bringe en Sammenkomst i Stand med Nogle af dem, men
endog at formaae disse til at komme ombord i Skibet Isa-

bella. Ved denne første Sammenkomst med de Indfødte

og deres gjentagne Besøg, medens Skibene laae udenfor

denne Deel af Grønlands Vestkyst, erfarede Engellænderne,

at de hørte til en Eskimostamme, der afsondret, som det

synes, fra hele den øvrige Verden beboer de nordøstligste

*) Allerede i Jakob Severin’s Tid havde Paul Egede (Efterretnin-

ger om Grønland. S. 71) forcslaaet, at lade et Skib løbe op under

Nord, for at faac Vished, om Gronland var en O eller landfast med
Amerika, og tilbudet sig selv at gaac med Skibet. Egedc fik to Gange

efter hinanden et høfligt Afslag. Nu er, som bekjendt, Gronlands

Insularitet sat udenfor al Tvivl; men Danmark bar ikke bidraget det

Ringeste til dette geographiske Problems Løsning.

~) Zachæus
,
hvem Ross kalder Jobn Sacheusc, var født i Nord-

grønland, livis vi ikke feile, ved Jakobshavn. Paa Grund af en ulyk-

kelig Kjærlighed eller rettere af Krænkelse over et Afslag al en Pige,

lian vilde ægte, forlod ban 1816 hemmeligen sit Fødeland og kom
med cn skotsk Hvalfanger til Leith. I Begyndelsen af Aarct 1819

blev ban i Edinborg bortrykket af en Typhus.
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Kyststrækninger af Baflinsbugten. De havde aldrig i deres

Liv seet Skibe og antoge derfor Isabella og Alexander for

levende Væsner, komne enten fra Solen eller fra Maanen;

Seilene ansaae de for Vinger. Selv havde de, saavidt En-

gellænderne kunde bringe i Erfaring, ingen af de ellers

blandt Eskimoerne brugelige Skindbaade; hvilket dog næ-

sten lyder utroligt. Derimod færdedes de med overordent-

lig Hurtighed paa Slæder, der lignede Grønlændernes og

liggsom disses bievne trukne af Hunde. Hvad der i hoi

Grad forbausede Engellænderne, var at finde disse aldeles

isolerede Vilde i Besiddelse af Jernredskaber. Engellæn-

derne troede forst, at Jernet muligen med Skibsvrag kunde

været drevet ind paa deres Kyster; men ved nærmere Ef-

terspørgsel erfarede de, at det Jern

1

,
som de Indfodte be-

nyttede til deres Redskaber og Jagtvaaben, fandtes i bety-

lige Masser paa et Fjeld i Nærheden af Kysten. Dette

Jernfjeld, som Ross kalder Sowallick- Point, ligger i F(jlge

hans Angivelse paa 76° 10' N. Br. Expeditioncns grøn-

landske Tolk forsikkrede Engellænderne ,
at de Eskimoer,

som de havde truffet i denne Afkrog af Verden
,
erkjendte

et Slags Overhoved eller Konge, som iPetovak 3
,
hvor han

residerede, skulde beboe et stort paladsagtigt Steenhuus,

og til hvem hans Undersaatter afgave en vis Andeel af

deres Fangst og Erhverv; men hele denne Fortæliing klin-

ger altfor fabelagtig, til at vi kunne antage den for Andet

*) Sandsynligheden for at det maatle >ære Meteorjern blev efter

Hjemkomsten til Engclland bekræftet af den bekjendte Dr. Wolla-

ston, der fandt at det Indeholdt flere Procent Nikkel.

2
)

Rigtigere Savilik af Savik, Jern.

3
) Da denne arktiske Residents Ifolgc de Indfbdtcs Udsigende

skulde ligge i Nærheden af en betydelig O, som Ikke lettellgcn kunde

være nogen anden end Wolstenholmc Island, og Ross i de folgende

Dage tydellgen erkjendte nogle gronlandslcc Vinterhytter nordenlor

Cap Dudley DIggs, antog han og hans Medrebende disse for at

være det omtalte Petovak.



766 NYERE REISER TIL 'GRON LAND.

end en Misforstaaclse fra Tolkens Side, eller maaskee endog

for en ligefrem Opdigtelse. Ross, der ikke fandt Ledighed

til at gjengjælde disse Eskimoer deres Besøg og endnu

mindre til at gjore deres Konge sin Opvartning, gav hele

den bjergige Kyststrækning, som denne Stamme beboer,

Navn af de Arktiske Hoilande (Arctic Highlands) 1
.

Disse Engellændernes Undersøgelser af de, hidindtil

ubekjendte, nordligere Strækninger af Grønlands Vestkyst

synes imidlertid ikke her i Danmark, hvor man til den Tid

fornemmeligen havde Opmærksomheden henvendt paa Lan-
• •

dets Ostkyst, at have vakt nær den Opsigt, som de fire

Aar senere af AV. Scoresby den Yngre paa den modsatte

nordøstlige Kyst gjorte Opdagelser. Da alle de fra Dan-
••

mark til Gjenopdagelsen af Osterbygden udsendte Expedi-

tioner havde søgt denne lige overfor Islands Vestkyst, saa

havde ingen af dem paa nogen betydelig nordligere Brede
••

nærmet sig Ostkysten af Grønland. Af fremmede Søfarende

havde den berømte Hudson, da lian i Aaret 1607 paa sin

første Opdagelsesreise forsøgte at trænge frem tværs over

J

) Det faldt ikke Boss ind, i sin Sou\erains Navn at tage nogen

Deel af Gronlands Vestkyst i Besiddelse, cndskjbnt der landedes paa

enkelte Punkter. Derimod undlod han ikke at gjore dette o\rc paa

den anden Side af BaiTinsbugten
,
hvor han i Possession Bay heiiti-

deligcn og med alle de brugelige Formaliteter tog Landet i Besid-

delse. Vi troc her at burde bemærke dette, da Engellændcrnc senere,

paa Grund af Ross’s Undersogclser i Aaret 1818, synes at ville til-

egne sig de nordligste Strækninger af Gronlands Vestkyst. Saaledes

finde vi paa et, af det engelske Selskab for Udbredelsen at nyttig

Kundskab for faa Aar siden udgivet og sondsynligviis i en Mangfol-

dighed af Exemplarer over bele det brit tiske Rige udbredt. Kort

over det brittiske Nordamerika og Vestindien, at Kysterne af Grbn-

land ere illuminerede som danske fra Ardincaple Inlet, eller fra imel-

lem 75° og 76° N. Br. omme paa Ostkysten, og til Dunira Bay

omtrent paa samme Brede af Vestkysten, imedens Melvillc’s Monu-

ment og de endnu nordligere Strækninger af Gronlands Vestkyst ere

illuminerede som horende til de engelske Besiddelser i Nordamerika.
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Nordpolen, to Gange faaet den nordøstlige Kyst af Grøn-

land i Sigte, men begge Gange ikkun tilfældigviis. Den

43de Juni vare hans Skibe bievne indhyllede i en tyk og

overordentlig kold Taage. Da denne den paafølgende Mor-

gen lettede, opdagedes der paa en ikke nærmere angiven

Brede et med Sne bedækt Forbjerg og bag ved dette et

høit Fjeld, der havde Lighed med en Fæstning og fik Navn

af Mount of God’s Mercy. Luften blev nu mild, og det

regnede. For at klare Kysten, styrede Hudson østlig; men,

efter igjen i nogen Tid at have været indhyllet i Taage,

saae han paa 73° Brede atter Land; det var høit og steilt,

men aldeles snefrit. Denne Deel af Kysten gav Hudson

Navn af Hold-with-Hope. 1 den anden Halydeel af det

syltende Aarhundrede synes hollandske Hvalfangere ikke

sjelden at være komne ind under Nordøstkysten af Grøn-

land. Paa et ældre Kort over Grønland i en, i sin Tid meget

anseet, Samling af hollandske Søkort (De groote nieuwe

Zee-Atlas door Gerard van Keulen) finde vi den hele Kyst-

strækning fra 70° til henimod 80° N. Br. aflagt under Navn

af Nieu-Groenland, og paa denne Strækning atter t- Land
• •

van Broer Ruys (med den udenfor samme liggende O Bon-

tekoe) opgedaen Anno 1655, Baey van Gale Hamkes op-

gedaen Anno 1654, t- Land van Edam opgedaen Anno

1655 og endeligen nordligst (paa henved 79° N. Br.) t-

Land van Lambert opgedaen Anno 1670. Desuagtet maatte
•• ••

denne Deel af Grønlands Ostkyst, som hele Ostkysten

overhovedet, uden Tvivl endnu betragtes som et ubekjendt

Land, da W. Scoresby den Yngre, en videnskabelig dannet

Hvalfanger-Commandeur og nu Medlem af den engelske

Geistlighed i Exeter, i Sommeren 1822 paa en Hvalfangst-

Expedition imellem Spitsbergen og Grønland fandt Leilig-

hed til at undersøge en ikke ubetydelig Strækning af det

sidstnævnte Lands Nordøstkyst. Den 27de Marts 1822

var Scoresby med det fortrinlige Hvalfangerskib Baflin^ der

nu skulde gjøre sin tredie Reise til lishavet, løben ud fra
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Liverpool. Den 25de April befandt han sig paa 75° 05'

N. Br. og, da der allerede paa denne Brede kunde ventes

Hvaler, lod han Slupper, Liner, Harpuner, kort Alt, hvad

der udfordres til Fangsten, gjtire klar, for at kunne be-

gynde denne. Scoresby vedblev at staae Nord efter indtil

den 28de April, da han om Morgenen paa S0° 30' N. Br.

blev standset af uigjennemtrængelige lismasser. Efter i flere

Uger paa disse btiié nordlige Breder, hvor Hvalfangerne

indtil Aaret 1818 pleiede at gjOre den rigeligste Fangst,

ikkun at have seet faa og fanget en eneste Fisk, besluttede

Scoresby at tørstige de sydligere Breder af lishavet
, .

hvor

enkelte Hvalfangere, og iblandt disse han selv, i de nær-

mest foregaaende Aar havde fanget heldigen og ved denne

Ledighed vare komne i Sigte af Grtinlands Ostkyst eller

The West-Land
,
som denne Kyst i Modsætning til Spits-

bergen i deres Sprog sædvanligviis hedder. Den 23de Mai

var Baffin om Middagen paa 75° 43' N. Br. Da Scoresby

ansaae denne Parallel for den passende til atter at stige

Hvaler paa, lod han staae ind i Isen, som her omgiver

Ostkysten af Grtinland. Han bedrog sig ikke: inde imel-

lem Isen bleve flere Hvaler sete og to af dem fangede.

Den 8de Juni, da det efter et Snefog klarede af om Efter-

middagen, fik Scoresby paa 74° 06' N. Br. for tørste Gang

i dette Aar Ostkysten af Grtinland i Sigte. Men alle An-

strængelser uagtet vilde det ikke lykkes ham at komme
Landet nærmere end paa 10 SOmile (Leagues)

;
uigjennem-

trængelige lismasser spærrede ham Adgangen. Heldigviis

var Veiret i flere Dage særdeles smukt og Luften klar, saa

at den ltøie bjergige Kyst vedblev at være synlig i et Om-
fang af henved 90 engelske Mile. Det nordligste Punkt

af denne Kyststrækning blev anseet for den nordtistlige Pynt

af Gale Hamkes’s Bai, hvormed Breden (75°) stemmede.

Det sydligst fpaa 73° 30' Br.) sete htiie Land antoges der-

imod for at være Hudson’s Hold-with-Hope. Af Kysten

sonden for dette Punkt fik Scoresby senere (den 18de Juni)
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en mindre Strækning at see, men i en betydelig større Af-

stand. Da han imidlertid i Nærheden af Land ikke havde

trufTet Spor af Hvaler, stod han i ostlig Retning atter ud

efter. I kort Tid fangedes der nu een større og to mindre

Hvaler, foruden tre Narhvaler. Men
,
efter derpaa i en tre

Ugers Tid saa godt som slet ikke at have seet Hvaler, be-

sluttede Scoresby sig den 19de Juli til paa Ny at søge

ind under Kysten, i det Haab denne Gang maaskee at være

heldigere. Det lykkedes ham endnu samme Dag at trænge

igjennem en ikke ubetydelig Deel af Drivisen og at nærme

sig Landet paa 71° 02' N. Br., hvor en lille Bugt eller

Fjord fik Navn af Masclet Bai. Den 24de Juli havde Sco-

resby omsider den Glæde for fors te Gang at betræde Grøn-

lands Ostkyst. Paa 70° 30' N. Br. landede han uden Van-

skelighed paa et Klippenæs, hvilket han gav Navn af Cap

Lister. Da Landet her havde tabt sin bjergige Charakter^

vandrede Scoresby langs med den lave Strandbred en tre

til fire engelske Mile frem i vestlig Retning og steg derpaa

ned igjen i Nærheden af Cap Swainson, hvor han traf paa

en grønlandsk Teltplads med umiskjendelige Spor af, at de

Indfødte kort i Forveien havde havt Ophold paa dette Sted.

Iblandt adskillige Stykker forarbeidet Træ og Been, som de

her havde efterladt sig, tildrog især Beenspidsen af en Bue-

eller maaskee snarere af en Kastepiil sig Scoresby’s Op-

mærksomhed; den var nemlig ikke alene særdeles vel gjort,

men tillige forsynet med en lille Jernod. Natten derpaa

var den atmosphæriske Refraction, som en Følge af den

indtraadte Varme, saa betydelig, at Scoresby, efter igjen at

være kommen ombord, ikke blot tydeligen kunde see det

omvendte Billede af et Skib
,

der selv var aldeles under

Horizonten ,
svæve over Midten af en, allerede den 23de

af ham bemærket, rummelig Bugt eller Fjord, men at han

endog var i Stand til i dette Billede at gjenkjende sin Fa-

ders Skib The Farne, uagtet dette paa samme Tid befandt

sig henved 30 engelske Mile borte. Den 25de om Mor-

Gruulands historiske Mindesmærker, 3 Bind. (49)
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genen var Scoresby, ledsaget af tre Hvalfangerskibe, der

om Natten havde sluttet sig til Baflin, i Mundingen af be-

meldte Fjord, der senere viste sig at være et betydeligt

Sund eller Stræde. Op ad Dagen fik han det Skib, hvis

Billede han alt om Natten var bleven vaer, virkeligen i Sigte

og erfarede nu af sin Fader, som i to eller tre Dage havde

krydset i Sundet, at han i dette havde seet to Hvaler. Den

følgende Nat fik Scoresby selv her ligeledes to Hvaler at

see, hvilket opmuntrede ham til endnu at forblive et Par

Dages Tid i dette mærkelige Sund
,
hvis Undersøgelse ud-

••

gjOr den egentlige Kjerne af hans Opdagelser paa Ostkysten

af Grønland. Sundet selv gav Scoresby efter sin Fader Navn

af Scoresby’s Sund, fordi han antog det for afgjort, at hans

Fader var dets oprindelige Opdager eller dog i ethvert

Tilfælde den første Europæer, som var trængt ind i det 1
.

3
) Heri liar Scorcsby dog rimcligviis taget feil. Wormskiold besad

nemlig i sin Tid ^Det skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter for

1814. S. 383-84) ct haandskrevet Kort af Volkert Bolm, der 1788

var Itaadmand i Boldixum paa Osterlandfobr , ifølge hvilket denne i

Juni og Juli 1761 var kommen langs med en betydelig Strækning
• %

af Grønlands Ostkyst og her paa 70° 40' N. Br. af den stærke ind-

adgaaende Stroni var blevcn draget ind i en Fjord, som han antog

den for> af en meget betydelig Vidde og sna dyb, at der end ikke

med klar Luft fra Bramsalingen kunde bincs Ende paa den. Det

paaberaabte Kort, hvilket Wormskiold havde faaet af Lbwenbrn
,
er

formodentligen forgaaet ved den Brand, som for ct Par Aar siden i

Jylland tilintetgjorde alle den Forstnæxntcs videnskabelige Samlinger;

men vi kunne neppe bet\i\Ie, at jo vor frisiske Landsmand, i en ung

Alder og sandsynligxiis med en hollandsk Hvalfanger, hele 61 Aar

for Scoresby og dennes Fader har øseret inde i det saahaldte Sco-

reshy’s Sund. Den af sin Fbdeb hoitfort jente Volkert Bohn dbde

1825, 82 Aar gammel, efter som Hvalfanger i Alt at ha\c gjort 45

Reiscr til det nordlige lishav. — Ved denne hellighed troc vi endnu

at burde bemærke, at nogle Ostlændinger
,

hos h\ilke den bekjendte

Kjbbmand J. C. Mbrch \ ed Julianehaab i sin lid indsamlede Efter-

retninger om Ostkysten, fortalte ham, at der belydeligen nordligere

end Ornevik var endnu et beboet Vintersted, hulket de kaldte Pik-
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Indlobet til Scoresby's Sund begynder efter den yngre Sco-

resby’s Mening paa den nordlige Side allerede ved Gap

Ilodgson
,
der efter ham ligger paa 70° 32' N. Br., altsaa

lidt nordligere end Cap Lister, hvor han forst landede, me-

dens det imod Syd begrændses af Gap Brewster paa 70°

11 ' N. Br. Afstanden imellem disse to Forbjerge anslaaer

Scoresby til 24 engelske Mile, men imellem Cap Brewster

og Cap Tobin
,
som ligge næsten under den samme Meri-

dian, er Sundets Brede ikkun 14 Mile. Indenfor de to

sidstnævnte Forbjerge udvider det sig imidlertid atter. Fra

Gap Tobin paa Nordsiden, hvor Landet sænker sig ned imod

Sundet, strækker Kysten sig i V. N. V. til Cap Hope. Her

bOier den af og lober nu, som en lav regelmæssig Strand-

bred, imod Nord, i en med den ydre ostlige Kyst næsten

parallel Retning. Syd- og Ostsiden af Landet, der saaledes

har Udseendet af at være en HalvO, men dog vel snarere

er en 6, gav Scoresbv Navn af Liverpool Kysten. Paa

Vestsiden beskylles det af Hurry’s Inlet, der skiller det fra

Jameson’s Land. Faderen Scoresby havde sine Baade 30

til 40 engelske Mile oppe i denne Arm af Sundet, men
••

uden at finde Ende paa den. Ostkysten af Jameson’s Land,

som i det Hele strækker sig i Nord og Syd, lober neden-

for Cap Stewart med en lav og flad Strandbred i S.V. ind-

til Cap Hooker, hvorfra den dreier sig i V. N. V. og N.,

saa at Jameson’s Land efter al Sandsynlighed ligeledes bli-

ver en O eller en Halvo. Fra Cap Brewster saaes den

sydlige Kyst af Scoresby’s Sund at strække sig omtrent 50

engelske Mile i V. og V. N. V. , hvor det fjerneste Punkt

fik Navn af Cap Stevenson. Imellem Sydkysten og Jame-

son’s Land er Sundet ikkun 14 engelske Mile bredt, og

smallest under Meridianen af Cap Hooker. Vesten for dette

Cap udvider Sundet sig igjen betydeligen, men deles her

af en fremspringende Landstrækning, der blev kaldet Milne’s

kiukbik. os at der nordenfor dette gik cn stor Striimfjord ind i Lan-

det, der saaledes muligviis kan være Scoresby’s Sundet.

(49
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Land, i tvende Arme, hvoraf den sydligere er at betragte

som en Fortsættelse af Sundet eg løber lige i Vest, uden

at der fra Toppen af Baffin lod sig opdage Ende paa den.

Den anden Arm, der fik Navn af Hall’s Inlet, trænger sig

ind imellem Jameson’s Land og Milne’s Land. Scoresby’s

Fader undersøgte denne Arm i en Strækning af henved 30
engelske Mile, fra Cap Hooker at regne, men fandt heller

ikke Ende paa den: over en uoverskuelig Mængde af lis

var der imod Nordvest ikke Land at dine. Allerede den

25de Juli var den yngre Scoresby om Eftermiddagen landet,

paa Nordsiden af Sundet ved Cap Hope, hvor Egnen alde-

les lignede den omkring Cap Lister, og hvor han ligeledes

traf Spor af de Indfodtes Sommerophold. Den følgende

Morgen landede han i Nærheden af Cap Stewart paa Jame-

son’s Land, der viste en heel anden Charakter end det,

Scoresby hidtil havde seet af Grønlands Ostkyst, og bedæk-

kes af en, sandsynligviis yngre, Steenkulformation. For-

uden mange andre Spor af Beboelse traf Scoresby her ikke

langt fra den flade Strandbred 10 af de sædvanlige, men
nu paa Grund af Aarstiden forladte, grønlandske Vinter-

hytter. I Nærheden af disse voxede Græsset en Fod hdit;

overhovedet var Vegetationen paa Jameson’s Land af en

ualmindelig Frodighed. Paafaldende var i denne Henseende

Modsætningen til den høie, bjergige og for en stor Deel

iisklæd te Sydkyst af Sundet. Her fandt Scoresby ikke Lei-

lighed til selv at lande; men han sendte Nogle af Mand-

skabet i Land i Nærheden af Cap Brewster, hvor de klav-

rede over en lisblink og bestege et meget steilt, omtrent

1500 Fod høit, Fjeld, hvis Top ragede frem af Isen. Ef-

terat have forladt dette mærkelige Sund, undersøgte Scoresby

i de paafølgende Dage Kysten søndenfor Cap Brewster ind-

til Cap Barclay paa 69° 13' N. Br.
,

dog uden at lande.

Hans Fader og en anden Hvalfanger vedbleve at holde Føl-

geskab med ham. Men, da de den 30te Juli, uden at have

truffet paa Hvaler, befandt sig to Bredegrader søndenfor
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den sydligste Parallel, paa hvilken Scoresby nogensinde med

Iield havde drevet Hvalfangsten, besluttede de efter fælleds

Overlæg at vende om igjen og at soge Nord paa. For at

undgaae en Række af lisfjelde udenfor Cap Brewster, sty-

rede de forst ostlig og derpaa nordlig; men de vare her

ikke heldigere, end tilforn. Da de i flere Dage i en tem-

melig betydelig Afstand fra Land forgjeves havde sbgt efter

Hvaler, bleve de den 9de August enige om at gjOre et

sidste ForsOg inde under Ostkysten af Gronland. Efter en

kort Hvile gik de endnu samme Dag under Seil og styrede

vestlig igjennem Aabningerne i Drivisen. Ved Nattens Frem-

brud havde de tilbagelagt en Vei af omtrent 50 engelske

Mile og gjorde nu fast ved en af de store lisflader. Den

følgende Dags Eftermiddag opdagede de Land og kort der-

efter, da det klarede af, en Aabning i Isen, der strakte sig

lige ind imod Strandbredden. I det Haab, her snarest at

kunne trælle Hvaler, bestemte Scoresby og hans tvende

Ledsagere sig til for det Forste at forblive, hvor de vare,

og Skibene bleve bragte i Sikkerhed ved Randen af den,

udenfor Kysten liggende, saakaldte Landiis. Det Land,

som laa lige for dem i N. V. t. V., havde Udseendet af en

O og fik Navn af Traill’s Eiland. Midten af det syntes at

ligge paa 72° 12' N. Br., eller saa omtrent. Sdndenfor Traill’s

Eiland aabnede der sig et meget bredt Sund, der blev op-

kaldt efter den berdmte engelske Chemiker Davy, medens
••

en anden Aabning paa Nordsiden af Oen fik Navn afMount-

norris Inlet. Scoresby landede ved Cap Moorsom paa den

bjergige og nOgne Ostkyst af TrailPs Eiland, uden at træffe

Spor af Landets Indbyggere. Derimod stOdte hans Fader

imellem Cap Moorsom og Cap Simpson, det sydostligste

Forbjerg af Oen
,

paa Levningerne af ikke færre end 50

Sommerboliger 1
. Den 12te August om Morgenen blev,

uagtet det regnede og stormede, et Antal fuldstændigen

*) Formodendigcn gronlundske Teltniure (Karmæt), som dc paa

Vestkysten kaldes.
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udrustede Hvalfangerslupper afsendt fra de tre Skibe i For-

ening, for nærmere at undersdge saavel Davy’s Sund som
Mountnorris Inlet, men tillige for her at lede efter Hvaler.

Det var nær ved, at dette Foretagende havde faaet et me-
get uheldigt Udfald; thi op ad Dagen tog ikke blot Regnen

til og Stormen blev stærkere, men til al Ulykke brast lis-

marken
, ved hvilken Skibene havde gjort fast, saa at disse

kom i Fare og bleve skilte fra Slupperne. Dog lob Alt

heldigen af, uden for saa vidt, at Scoresby derved blev for-

hindret fra, ifolge Aftale med sin Fader, paa denne Dag,

der var Kongen af Engellands Fødselsdag, hOitideligen at

tage Landet i Besiddelse. Dette skete heller ikke senere,

da han ikke oftere fandt Ledighed til at lande. Derimod

var han nu desto heldigere med Hvalfangsten, endskjønt

Fangetiden gik stærkt til Ende. Den 15de August bleve

nemlig fem store Hvaler harpunerede, af hvilke to forlistes,

men de tre andre bleve bjergede. Derved fik Baffin med Eet

en ligesaa god Ladning, som de Skibe, der i denne Som-
mer havde fanget heldigst. Scoresby vedblev af og til at

••

see Ostkysten af Grønland indtil den 27de August, da en

tyk Taage havde indfundet sig om Natten, og han for be-

standig tabte Landet af Sigte. Han tiltraadte nu Hjemrei-

sen og naaedc Engelland i Midten af September Maaned.
• •

Scoresby’s Undersøgelse af Grønlands Ostkyst, som

omfatter den betydelige Strækning fra Cap Barclay paa 69°

43' O. Br. indtil det paa omtrent 75° Brede beliggende

Gale Hamkes’s Land, blev det følgende Aar af En af hans

Landsmænd fortsat et Stykke længere imod Nord. Capitain

Glavering, hvem Admiralitetet havde overdraget at bringe

den daværende Capitain Sabine over til adskillige Stationer
••

i det nordlige lishav, fik den 5te August 1823 Ostkysten

af Grønland i Sigte. Efter her af have landsat Sabine og
••

dennes videnskabelige Apparat paa et Par Oer, hvilke han

gav Navn af uPendulum Islands”, undersøgte han den nor-

denfor liggende Kyststrækning, hvilken var den første, Sco-
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resby Aaret i Forveien havde faaet i Sigte. Den Fjord eller

det Sund, som Scoresby havde givet Navn af Walter Scott’s

lnlet, antog Clavering for at være den af Gale Harnkes op-

dagede Bai. Andre nordligere Aabninger i Kystlandet gav

han Navn af Foster’s Bai, Ardincaple lnlet og Roseneath

lnlet. Han saae det hoie og steile Kystland at strække sig

i denne Retning op til den 76de Grad N. Br.

Samme Aar udgav Scoresby den udforlige Beretning
••

om sine Undersøgelser og Opdagelser paa Grønlands Ost-

kyst 1

,
et Skrift, der i sin Nyhed neppe nogetsteds har

vakt en saa almindelig Opmærksomhed, som her i Dan-

mark. Ikke blot, at det var lykkedes ham, uden at stodc

paa uovervindelige Vanskeligheder, gjentagne Gange at nær-

me sig, ja endog at lande paa en Deel af den for utilgæn-

gelig ansete Kyst! Men den, fra Barndommen med lishavet

fortrolige, Somand havde endnu til Slutning udtalt det som

sin fuldkomne Overbevisning
,

at han, hvis der havde væ-

ret ham forundt en tre eller fire Ugers Tid til en saadan

Undersdgelse, sandsynligvis vilde have været i Stand til at

løbe ned langs med den sydostlige Kyst af Landet, lige

indtil Cap Farvel
,

og underveis at besøge alle de Steder,

hvor de gamle Colonier havde staaet. I den Omstændig-

hed, at Scoresby kun ved et Tilfælde var bleven afholdt

fra, i sin So.uverains Navn at tage den af ham opdagede

Kyststrækning i Besiddelse, maatte den danske Regjering

finde en yderligere Opfordring til at gjore noget Alvorligt,

for omsider at see i det Mindste den Deel af Ostkysten,

der grændser nærmest til de danske Handels-Etablissementer

paa Vestkysten, undersøgt og med det Samme Sporgsmaa-

let om Osterbygdens virkelige Beliggenhed paa en afgjo-

rende Maade besvaret. I et af de paafølgende Aar blev

*) Journal of a voyage to the northcrn whale-fishery
;

ineluding

researches and discovcries on the eastern coast of West Green-

land, made in the summer 1822, in the ship Baffin of Liverpool.

By William Scoresby Junior, Commander. Ldinburgh 1823. 8.
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der i den Anledning nedsat en Commission
, bestaaende af

den nuværende Finalts-Minister Grev A. W. Mokke, Etats-

raaderne J. W. Hornemann og Gede, samt Commandeur-
Capitain Zahrtmann. I al Stilhed forberedede denne Com-
mission en Expedition, der i to af de i Landet brugelige

større Skindbaade eller saakaldte Konebaade, med en Be-

sætning af Indfodte og ledsagede af to Kajakker, fra et af

de sydligste europæiske Etablissementer paa Vestkysten
••

skulde afgaae til Ostkysten og der suge at trænge frem til

det sydligste af Scoresby sete Punkt, nemlig Cap Barclay,

af ham angivet at ligge paa 69° 13' Brede.

Tidlig i Foraaret 1828 indskibede nuværende Capitain

W. A. Graah, hvem Anførselen af denne Expedition var

bleven anbetroet, sig tilligemed Dr. I. Vabl, der som Natur-

forsker skulde ledsage Expeditionen, paa Hvalfisken, en den

Kongelige grønlandske Handel tilhørende Brig, og ankom

den 28de Mai til Frederikshaab i Sydgrønland. Herfra be-

gave de sig den 5te Juni i en leiet Konebaad paa Veien

til den sydligste Colonie Julianehaab, hvilken de naaede den

16de Juni. Ved Julianehaab skulde de to større for Expe-

ditionen bestemte Skindbaade bygges og udredes, Roersker,

Styrere og Kajakmænd antages, kort Alt forberedes saaledes,

at Expeditionen i det følgende Foraar med første gunstige
• •

Ledighed kunde afgaae til Ostkysten. Under Opholdet ved

denne Colonie ankom der den 3die Juli Konebaade fra

Lichtenau og Friedrichsthal, de to sydligste af Brodre-Uni-

tetets Missioner i Grønland. Med Missionair A. de Fries

var en hedensk Østlænding, for at handle ved Colonien,

fulgt med fra Friedrichsthal i sin Kajak. Det var en hoi og

kraftfuld Mand i sin bedste Alder, som kaldte sig Ernenek,

og oprindeligen havde hjemme nordenfor Ostkystens beryg-

tede lisblink Puirsortok, men nu havde tilbragt den sidste

Vinter noget ostenfor Friedrichsthal. Capitain Graah ind-

saae strax, hvilke uberegnelige Fordele Expeditionen kunde

love sig af denne Ostlænding, hvis han var at formaae til
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at slutte sig til den og at ledsage den paa Reisen om

paa Ostkysten. Ernenek Tilde imidlertid ikke indlade sig

paa noget Forslag i saa Henseende, inden han derom havde

raadfort sig med sin Familie, der var bleven tilbage ved

det under Colonien Julianehaab horende Handels- Anlæg

Nennortalik paa en O af samme Navn. Da Ernenek alle-

rede Dagen derpaa agtede sig til Nennortalik
,

besluttede

Graah
,

for ikke at tabe ham af Sigte, tilligemed Vabl at

folges med ham til Anlægget. Her traf de Ernenek’s Svi-

germoder og begge hans Hustruer, hvilke Graah ved Hjælp

af nogle Foræringer snart vidste saaledes at vinde for sin

Plan, at de Intet havde imod at overvintre ved Nennortalik

og derpaa i det kommende Foraar at afgaae med Expedi-

tionen til Ostkysten. Efter endnu at have besOgt Fried-

richsthal, ankom Graah og Vabl den 15de Juli igjen til

Julianehaab, hvor Bygningen af de tvende Konebaade imid-

lertid var rykket frem under de indfodte Baadebyggeres

Hænder. Den Tid, som Forberedelserne til Expeditionen

nu levnede Capitain Graah, anvendte han til Udtlugter i

Julianehaabs nærmeste Omegn. Paa en saadan blev den

mærkelige lille Kirkeruin i Kakortokfjorden ndie undersOgt,

aftegnet og udgravet. De to Konebaade vare alt i August

fuldkomment færdige og afgik endnu i denne Maaned med

alt deres Tilbehør til Bestemmelsesstedet Nennortalik. Den

14de October afreiste Graah og Vabl ligeledes fra Juliane-

haab, for at tage deres Vinterophold ved Anlægget, hvorfra

Expeditionen saa tidligen, som muligt, i det folgende Foraar

skulde tiltræde Reisen til Ostkysten. Her traf de Ernenek,

som havde holdt Ord og faa Dage i Forveien havde ind-

fundet sig med sin Familie. Da det lille europæiske Vaa-

ningshuus ved Nennortalik’s daværende, men senere flyt-

tede, Handels-Anlæg var for indskrænket til, foruden dets

sædvanlige Beboere, at kunne rumme de Nyankomne, Hyt-

tede disse, tilligemed Ernenek og dennes Familie, ind i et,

for dem indrettet, sædvanligt gronlandskt Vinterhuus. Dog,

i
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inden Graah slog sig til Ro i denne Jordhytte, hvor Ophol-

det skulde give ham en Forsmag paa hvad der den næste

Vinter ventede ham omme paa Ostkysten, gjorde han endnu
• •

en Udflugt, for ved eget Oiesyn at lære Farvandet østenfor

Friedrichsthal at kjende. Selv ikke det grønlandske Sprog

tilstrækkeligen mægtig, formaacde han Missionairen de Fries

ved Friedrichsthal til at gjøre sig Selskab. Paa denne Ud-

flugt kom han ind i det 8 til 9 Mile lange, men paa det

Bredeste ikkun en halv Miil brede. Sund, igjennem hvilket
••

Walløe 1752 var vendt tilbage fra Ostkysten, og hvilket vi

med denne dets første Opdager ville lade beholde sit gron-

landske Navn Ikarisarsoak. Dog ncaede Graah ikke denne
••

Gang Ostenden af Sundet, men kom ikke længere end til

Ujararsoi't, en Landingsplads paa Nordsiden af Ikarisarsoak,

hvor han besteg et høit Fjeld og herfra havde en viid Ud-
••

sigt over det iisklædte Hav, som omgiver Ostkysten af

Grønland. Efter en besværlig Tilbagereise naaede Graah

den 2den November igjen Nennortalik, hvor han forefandt

Ernenek’s Svigerfader Sidlit og dennes tre Koner, som

imidlertid her vare ankomne. Sidlit tilbod Graah sin Tje-

neste, og, efter nogle Vanskeligheder, bekvemmede ogsaa
••

denne Ostlænding sig til at slutte sig til Expeditionen og
••

at ledsage den om paa Ostkysten.

Efter en i det Hele taget meget mild V'inter afgik

Expeditionen allerede den 25de Marts 1829 fra Nennor-

talik. Den bestod ved Afreisen af Capitain Graah, Dr. Vahl

og to andre Danske, fem Grønlændere og ti Grønlænderin-

der. Expeditionens egne Baade havde ikke kunnet indtage

mere end knapt et Aars Proviant for de fire Europæere

alene. For Baadenes grønlandske Besætning havdes der i

en Transportbaad
,
som for det Første skulde følge med

Expeditionen, ikkun tre til fire Ugers Provisioner; men

man havde gjort Regning paa, at der af og til vilde kunne

indhandles nogle grønlandske Levnetsmidler hos Beboerne
••

af Ostkysten, og at Fangsten af de medfølgende Grønlæn-
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dere undertiden ligeledes vilde bringe Noget tilveie. For-

uden Transportbaaden, der, som sagt, ikke borte med til

Expeditionen, ledsagedes denne endnu af nogle Kajakmænd,

dcels antagne til at bugsere, deels saadanne, som i en

Dags Tid eller et Par ville gjore de Bortdragende Selskab.

Efter ved det sydligste europæiske Etablissement paa V est-

kvsten ,
nemlig Brodre- Missionen Friedrichsthal

,
at bave

sagt den civiliserede Verden Farvel
,

sogte Expeditionen

paa den nærmeste Vei igjennem Ikarisarsoak Sundet at

komme om paa Ostkysten. Den 31te Marts naaede den

Ujararsoit, hvor Graah i Efteraaret havde været nodt til at

vende om. Den 1ste April kom den til Kikertak, en liden

fordum beboet O, ikke langt indenfor den Ostlige Munding

af Ikarisarsoak; men ved Ostenden af Sundet laa Storisen

saa tæt pakket, at der ikke var mindste Udsigt til for det

FOrste at komme videre. 1 25 samfulde Dage maatte Expe-

ditionen lier blive liggende i fuldkommen Uvirksombed.

Efter herfra at bave sendt Transportbaaden tilbage, ved

hvilken Ledighed tillige to af de til Reisen antagne Kajak-

mænd forlode Expeditionen
,

slap denne omsider den 26de

April fra Kikertak og forbi lgalalik, Ostpynten af Fastlan-

det ved Sundets Munding. Om Aftenen landede vore Rei-

sende paa 6en Alluk, hvor, som bekjendt, Ostlændinger og

Vestlændinger aarligen pleie at samles til et Slags Marked.

1 Begyndelsen af Mai Maaned naaede Expeditionen Halvøen

Nenneetsuk
,

hvilken Graah. ansaae for at være hans For-

gænger P. O. WallOe’s Nenese. Her maatte Expeditionen

atter blive liggende indtil den 25de Mai, da den omsi-

der slap bort fra dette Sted og kort efter Midnat naaede

lkarisiaitsiak
,

et smalt Sund imellem to lave Oer. Paa en

af disse opsloge vore Landsmænd deres Telt, og den føl-

gende Dag traf de her sammen med et Par dstgronlandske

Familier, der ligeledes teltede her i Nærheden. Efter dcr-

paa af Drivisen at have været indesluttede i hele 17 Dage
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paa et Næs, som Graali kalder Serketnoua 1
,
kom de den

20de Juni om Aftenen ind i en ubenævnt Bugt imellem

tvende Forbjerge, af hvilke Graah gav det sydligere Navn

af Cap Daniel Rantzau og det nordligere af Cap Cort Ade-
laer. Her begyndte det at see temmelig misligt ud for Expe-

ditionen, navnligcn med Hensyn til dens fremtidige Subsi-

stents, da man nu havde passeret et Par af de efter Si-

gende allerbedste Fangesteder paa Ostkysten, uden hos Be-

boerne at have kunnet faae det Ringeste af grønlandske

Levnetsmidler tilkjobs
,

og da Ingen af de til Expeditionen

horende Grønlændere, den flinke Ernenek ene undtagen, un-

derveis havde fanget Noget af Betydenhed
,

hvorfor ogsaa

de europæiske Provisioner allerede vare stærkt medtagne.

Man vidste desuden, at Flere af de i Expeditionen deelta-

gende Indfødte vare saare uvillige til at ledsage denne læn-

gere end til den bekjendte, som yderst farlig og ufremkom-

melig udraabte, lisblink, til hvilken man nu neppe havde

en Dagsreise tilbage. Under disse Omstændigheder troede

Expeditionens Anfører at burde høre sine europæiske Med-
reisendes Mening, forinden man gik videre. Raadslagnin-

gen endte lykkeligviis med den
,

vistnok eneste fornuftige,

Beslutning: ufortøvet at skilles ad. Som en Følge heraf,

skulde de tre Europæere med den ene Konebaad og en

Deel af de Indfødte, fra denne Teltplads, hvis Brede fand-

tes at være 61° 47', vende tilbage til Vestkysten. Den
modige Graali beholdt derimod den anden Konebaad og saa

meget af Provianten, som denne kunde lade, til Reisens

Fortsættelse. Af de Indfødte bleve Ernenek og hans Fa-

milie, to aldrende Nennortalikinder og en ung udøbt Ost-

lænding, der kaldte sig Ningeoak, hos Graah. Lykken fulgte

den raske Beslutning. Den 27de Juni passerede Graah

uden noget Uheld den, især paa Vestkysten, ilde berygtede

*) Ved de, nf

Ostkyatcn have

Skrivemaade.

Capitain Graali anførte, grønlandske Slcdsnavnc paa

m* troet at burde følge den af ham for disse antagnc
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lisblink, Puiirsortok kaldet. Paa hiin Side af lisblinken traf

han tre ostgrdnlandske Familier, der agtede sig ned til

Markedet paa Alluk. Overhovedet fandt Graah, at denne

Deel af Ostkysten var hyppigere og stærkere befolket, end

man skulde have ventet 1
. Den 10de Juli naaede han Ke-

misak, en lille lav 0 paa 63° 36' 50" N. Br., hvor han traf

otte Telte og i disse henimod 100 Mennesker. Da han

her indesluttet af Isen, under et nødtvungent Ophold af tre

Dage, iblandt Andet erkyndigede sig om Farvandets Beskaf-

fenhed nærmest nordenfor, erfarede han
,

at Isen der i Al-

mindelighed ligger tæt pakket langs med Kysten, som paa

en betydelig Strækning ingen Landingsplads frembyder. Man

fortalte ham ved denne Ledighed, at fem Baade fra Omevik

(eller Aluik) ,
det næste og efter Graah’s Angivelse eneste

beboede Sted nordenfor Kemisak2
,

Aaret i Forveien paa

Reisen til don sidstnævnte O, vare forliste i Isen. Da

Rygtet herom ogsaa var kommet Ernenek’s Koner for

Oren, begyndte den Ene af disse strax at gjøre ludvendin-

ger imod at reise videre. Derimod fandt Graah tre af Gens

unge Piger villige til at gaae med som Roersker, og han

kunde saaledes lade Ernenek’s Koner med alle deres Born

og meget Gods blive tilbage paa Kemisak, hvorved der ikke

blot vandtes Plads i Baaden, men der tillige, hvad der for

Oieblikket var det Vigtigste, sparedes en Deel Proviant;

thi Enhver af de nyantagne Boersker maatte medbringe

et Bundt tørret Sælhundekjød. Den 14de Juli tog Graah

*) Grunden til, at den sydligste Deel af Ostkysten forholdsviis er

mindre stærkt befolket, maa uden Tvivl sliges i de Tid efter anden

derfra stedfundne Udvandringer til Vestkysten, hvor Ostlændingerne

dog sjelden kunne trives, men sædvanligviis doc bort inden faa Aars

Forlob.

2
) Scorcsby fandt, som vi i det Forcgaacndc have scct, utallige

Spor af at Ostkysten er stærkt befolket paa cn endnu nordligere Brede,

og Clavering traf paa Sydsiden af Walter Scott’s Jnlet endog sammen

med nogle der teltende lndfddtc.
'
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Afsked fra sine Venner paa Kemisak. Med den største

Anstrængelse maatte han og lians Følge imellem utallige I

lisfjelde og en saadan Mængde afKalviis, at der som oftest I

ikke var aabent Vande til at see, bane sig Vei til en ikke

synderlig høi, men brat Huk af Landet, der fik Navn af

Cap Mosting. Nordenfor dette, paa 63° 40' N. Br. belig-

gende, Forbjerg forefandt han igjen den sædvanlige Driviis,

men af ganske overordentlige Dimensioner. Enkelte Skod-

ser, som de kaldes, havde saaledes en Længde og en Brede

af en Fjerdingvei og vare dertil over 30 Fod tykke. Efter

paa omtrent 64° 10' N. Br. at have passeret en mægtig lis-

blink, der fik Navn af Colberger Heide, naaede Graah efter

34 Timers uafbrudt Roning omsider Aluik, en ganske lille '

0 paa 64° 18' 50" N. Br. Han fandt Aluik endnu stærkere
••

befolket end Kemisak, da hiin O talte omtrent 130 Be-

boere, de saakaldte Omevikker. Iblandt disse vare de i

Grønland gængse europæiske Artikler endnu temmelig ube-

kjendte, med Undtagelse dog af Jern og Tobak. Den 16de
••

forlod Graah Oen Aluik, uden at det var lvkkedes ham at
••

formaae Nogen af Oboerne til at folge med sig Nord efter.

Den 18de henimod Middag landede han paa et nogent Næs
under et høit Forbjerg, hvilket sidste ligger paa 64° 30'

N. Br. og fik Navn af Cap Løwenørn. Tæt sondenfor dette

Forbjerg saae han to betydelige lisblinke, der iblandt de

Indfødte hedde Puirsortut og skulle være af samme Beskaf-

fenhed, som den bekjendte sydligere lisblink af dette Navn.

Den 22de Juli kom Graah til en O, der blev opkaldt efter

afdøde Admiral SneedorlT, og paa hvilken han traf flere

gamle grønlandske Vinterhuse og Begravelser. Oen selv I

ligger paa 64° 57' 56" N.Br. Den følgende Dag tilbragte han

1 Regn og Taage paa en anden, to til tre Mile østenfor
• • ••

SneedorlPs O beliggende, større O, der rimeligviis bliver

den samme, som Danell havde seet den 3die Juni 1652

og givet Navn af Hvidsadlen. Fra denne roede Graah den

24de Juli først over til den i N. O. liggende Orsted’s O,

i



NYERE REISER TIL GROJNLAND. 783

• •

passerede derpaa imellem Vahl’s og Hornemann’s Oer og

lagde om Aftenen op paa en, nordenfor den sidstnævnte

beliggende, lille 6, der blev hans nordligste Teltplads og

paa Grund heraf fik Navn af Vendom. Ethvert af Graah’s

Forsdg paa at trænge videre frem imod Nord strandede

nemlig paa de, nordenfor Vendom liggende, uigjennemtræn-

gelige lismasser. Den 30te Juli reiste der sig mod Aften

en frygtelig Storm af N. O., som dog ikke viste nogen kjen-

delig Virkning paa den, langs med Kysten liggende, faste

lis; men derimod drev en Deel store lisfjelde bort i O. og

N. O., saa at Graah i en Afstand af 10 til 12 Mile fik Gie

paa to eller tre Oer, hvilke han ansaae for de af Danell

i Aaret 1652 opdagede og derfor gav Navn af Danell’s

Oer. For ikke at ligge aldeles uvirksom påa Vendom,

gjorde han den 3die August et Skridt tilbage, i den Hen-

sigt at undersbge Kystlandet indenfor SneedorlFs O og

Hvidsadlen. Paa Ole Rbmer’s O
,

beliggende paa 64° 5S'

N. Br. i den saakaldte Kjoge Bugt, fandt han tre grbnland-

ske Vinterhuse og tydelige Spor af, at Oen endnu Aaret

tilforn havde været beboet. Den 8de August indtraf Graah

igjen paa Vendom
,

hvor der imidlertid ikke var foregaaet

nogen Forandring med Isen. DanelPs Oer saaes nu grandt
••

baade fra Vendom og fra et Par andre Oer, omtrent en

Miil i N. O. for denne. Da Graah indsaae, at han snart

vilde blive nbdsaget til at vende tilbage, for at tage sit

Vinterophold i en sydligere Egn, gik han den 18de August

ud til en af de sidstnævnte tvende Oer, hvor han paa det

hoieste Punkt opreiste en Steenvarde, plantede det danske

Flag og hoitideligen tog Landet, under Navn af Kong Fre-
••

derik den Sjettes Kyst, i Besiddelse. Oen selv fik Navn

af Dannebrogsben, og dens sydvestlige Pynt, hvoraf Breden

fandtes at være 65° 15' 36", kaldte Graah Holm’s Næs, til

Erindring om Najadens tappre Chef. Den 21de August gik

han atter ud til Dannebrogsben, hvorfra han endnu samme

Dag tiltraadte Tilbagereisen. Den 21de naaede han igjen
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Aluik og den 27de om Morgenen Oen Kikertarsoak. Her

traf han ikkun to Familier hjemme, da alle de (ivrige Be-

boere vare dragne op til Ekallumiut. For ogsaa at have

besøgt et Sted, hvilket han oftere havde hort omtale som
••

et Ostkystens Paradiis, og tillige der, om muligt, at ind-

handle nogle Levnetsmidler til Vinterforraad, afreiste Graah

den følgende Morgen med de to eneste tilbageblevne Fa-
••

milier fra Kikertarsoak. De overnattede paa en O lidt

inde i Sundet, der forer op til Ekallumiut. Her stbdte

endnu otte Konebaade og en Mængde Kajakker til dem.

Efterat de den næste Dag havde tilbagelagt fem Mile af

dette i N. V. lobende Sund, bøiede det af imod Vesten.
• •

Nu viste der sig paa den betydelige O, som begrændser

Sundet imo*d S. V., to store lisblinke. Lidt vestenfor disse

igjen gaaer der en smuk lille Viig i nordlig Retning op i
••

Fastlandet. Her er det af Ostlændingerne prisede Ekallu-

miut, hvor Graah og hans Følge sloge Telt midt imellem 30

Grønlændertelte og nu forbleve i tre Dage. En rummelig

Dal udbreder sig i Bunden afVigen. Dalen gjennemstrøm-

mes af en Elv, der har sit Udspring af Snebræen. Om-
kring Elven voxede Græsset tæt og smukt, og Blomster,

tildeels duftende Blomster, smykkede Engen. Men 2-300

Skridt fra Soen reiste der sig liøie, bratte Fjelde, paa hvis

snekrandsede Toppe Skyerne syntes at hvile. Steen- og

lisskred vare her i Egnen almindelige. De omboende Ost-

lændinger forsamle sig nogle Dage i den skjonneste Aarstid,

og naar der Intet er for dem paa Soen at bestille, her ved

Ekallumiut, for at fange Orreder i Elven, hvor de findes i

Mængde, for at indsamle Kvanner og Krækkebær til For-

friskning om Vinteren og imidlertid at overgive sig til Glæde

og Lystighed. Den 3die September forlod Graah det yn-

dige Ekallumiut, og tillige med ham alle Grønlænderne, der

nu adspredte sig, for at flytte ind i deres Vinterboliger.

Selv reiste han, da han ved Ekallumiut ikkun havde faaet

Løfter, Syd paa, for at indhandle Levnetsmidler, men over-
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drog Ernenek og dennes Familie imidlertid for dem og sig

at indrette et ledigt staaende Vinterhuus ved Nukarbik, paa
••

Sydsiden af en temmelig stor O, imellem Cap Juel og Cap
••

Moltke. Dette Graah’s Vinterkvarteer paa Ostkysten ligger,

efter et Medium af hans Observationer, paa 63° 21' 38"

N. Br. og 40° 50' V. f. Greenwich.

Den 1ste October ankom Graah fra sin Sydreise til

Nukarbik, hvor lian havde ventet at finde det for ham og

lians Folge bestemte Huus færdigt til at taglægges; men

Ernenek var med sin egen og tre andre Familier flyttet

ind i det andet af de derværende Vinterhuse, og havde

overladt det til Graah, hans Kajakmand og de to Nennor-

talikinder at komme under Tag, som de bedst kunde. De

begyndte strax den folgendc Morgen at bygge; men Arbei-

det gik kun langsomt fra Haanden, da Jorden allerede var

frossen og Marken bedækket med Sne. Den 18de maatte

de imidlertid Hytte ind i Huset, uagtet dette ikke var nær

færdigt; thi for Sne og Kulde kunde de ikke længere holde

det ud under Telt. Graah, der alt ved Ekallumiut havde

havt et Feberanfald, tilbragte den stOrste Deel af Vinteren

syg og i en lidende Tilstand. Med Levnetsmidlerne saae

det i Begyndelsen farligt ud. Endskjdnt Graah allerede den

1ste October betydcligen havde nedsat den daglige Ranzon,

var Beholdningen dog ikke tilstrækkelig til mere end 13

eller 14 Uger i det Hdiesle. Han lod derfor bekjendtgjdre

i Omegnen, at han rundeligen vilde betale alle de Levnets-

midler, som bragtes ham
,
med europæiske Handelsartikler.

Men det var kun Lidet, han paa denne Maade erholdt; thi

af Erfaring veed man her, hvad det er at lide Hunger.

Han selv og hans Folge vilde derfor uden Tvivl ogsaa

have været udsatte for den yderste Mangel, hvis ikke Flere

af de Omboende, bevægede dertil af Ernenek’s ogNennor-

talikindernes Fortællinger om Vestkystens Herligheder, havde

besluttet at udvandre og at folge med Expeditionen, naar

denne vendte tilbage til Vestkysten. For nu at vinde Graah’s

Gronlands historiske Mindesmærker, 3 Bind, (50)



786 NYERE REISER TIL GRONLAND.

og hans Medreisendes Venskab, forsømte de ikke, naar de

havde fanget en Sælhund, at bringe dem nogle Smaastykker af

Kjødet til Foræring. Dog ophorte denne Hjælp alt i Januar

Maaned, da Isen og Veirliget hindrede Fangerne i deres

Erhverv. 1 Løbet af Februar indfandt Hungersnøden sig i

hele Omegnen, men især ved Nukarbik, hvis Beboere, paa

en eneste Familie nær, nu forlode Stedet og over Isen tyede

til deres sydligere boende Slægtninger, for hos disse luim-

merligen at friste Livets Ophold.

Da Foraaret 1830 nærmede sig, vare alle de medbragte

Provisioner fortærede, med Undtagelse af et lidet Forraad

af Brod. Graah afskedigede nu sin Kajakmand Ningeoak

og den Ene af Nennortalikinderne, hvilke lian forskånede

Ledighed til at komme hjem. I de Afskedigedes Sted tog
••

han nogle Qstlændinger, tildeels gode Fangere, som agtede

at nedsætte sig ved Nennortalik, i sin Tjeneste. Den 5tc

April forlod han Nukarbik, og den lide ankom, han til

lkatamiut paa 63 3 37' N. Br.
,

hvor han traf de Fleste af

sine Bekjendte fra Ivikertarsoak og Kemisak, der her havde

deres Vinterboliger. Den 20de om Morgenen saaes der aabent

Vande under Cap Møsting, og Graah brød op fra Ikata-

miut, skjønt do Indfødte vare uvillige til at fortsætte Rei-

sen. Under Cap Møsting Iaa Isen saaledes skruet op til

Kysten, at de maatte ansee det for en Lykke, paa en lille

Klippe tæt under Land at finde Plads til at opsætte Baaden.

Her grove de sig Huler i Sneen og fandt i disse lunere

og tryggere Boliger, end de paa denne Aarstid vilde have

fundet under Teltene. Fra denne lille Klippeø, der fik

Navn af Tvillingoen, fordi den Ene af Ernenek’s Koner her

nedkom med Tvillinger, gjorde Graah i Løbet af Mai og

Juni ikke færre end 18 Forsøg paa at trænge fremad, men

alle lige forgjeves. Paa Efterretninger om et Tyveri, be-

gaaet ved Nukarbik, hvor Graah havde efterladt en Deel

Proviant og Handelsvarer, vendte han tilbage til dette Sted,

hvilket han den 5te Juli atter forlod, for endnu en Gang
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at forsuge paa at trænge frem imod Nord. Den folgende

Dag fOdte Ernenek’s anden Kone ham en Son. Med den

nye Passageer fortsatte de ufortøvet Reisen og naaede Da-

gen efter Oen Taterat, hvis Brede fandtes at være 63° 50'.

Her stødte to Familier til dem; det var Omcvikker, som

vilde til deres Hjemstavn, Oen Aluik. I Selskab med disse

naaede Graah den 12te Juli henimod Midnat den Ostligste

Huk af lisblinken Colberger Heide og glædede sig allerede

til med den opgaaende Sol at hilse sine Venner paa Aluik;

men det var anderledes bestemt. Nordenfor Colberger Heide

laa Drivisen sammenfrossen i en eneste Masse, og aabent

Vande var ingensteds at opdage. Altfor trætte og udmat-

tede til uden Hvile at kunne vende tilbage til Næsset Alli-

kajek sondenfor Colberger Heide, besluttede Graah og hans

Ledsagere at lægge op paa et af de smaae Skjær tæt uden-

for lisblinken, og her forst at udhvile sig, inden de begave

sig paa Tilbageveien til Allikajek. Men den folgende Mor-

gen varSkjæret, hvorpaa de befandt sig, saaledes omringet

af Drivisen, at de hverken kunde komme frem eller tilbage.

De maatte tilbringe samfulde 15 Dage paa dette nOgne

Skjær, bestandig truede af lisblinken, der kalvede flere hun-

drede Gange i DOgnet, og fra hvilken der lod ligesom en

uafbrudt Torden. Ikke sjelden slog Søen ,
efter en saadan

Kalvning, op over Skjæret, og een Gang blev endog Baa-

den og Graah’s Telt skyllet liere Favne bort. Tilsidst be-

gyndte hans og hans Ledsageres Stilling ogsaa fra en anden

Side at blive yderst betænkelig: det ringe, ved Ikataraiut

indhandlede, Forraad af Levnetsrriidler var fortæret; i lang

Tid havde ingen Sælhunde ladet sig see; Søfuglene vare

ligeledes saa godt som forsvundne, og i Nærheden af Skjæ-

ret fandtes der hverken Ulker eller Tang eller Muslinger.

Under disse Omstændigheder maatte Graah opgive enhver

Tanke om at trænge videre frem imod Nord, især da Aars-

tiden -allerede var saa langt fremrykket, at han ikke kunde

gjore sig Haab om at naae et nordligere Punkt end Danne-

(50*)
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brogsøen, inden lian maatte vende om igjen, for endnu i

Tide at kunne naae Colonierne paa Vestkysten. Den 25de

Juli slap Omevikkerne i deres smaae, lette Baade 1 lykkelig

igjennem nogle smalle Aabninger, som nordenfor Skjæret

havde dannet sig i Isen. Den 28de forlode ogsaa Graah og

hans Ledsagere dette deres farlige Opholdssted, for over Isen

at arbeide sig frem imod Sonder, hvor der i halvanden

Miils Afstand saaes aabent Vande. Forsøget lykkedes, men
forst efter fem Dages uafbrudte Anstrængelser. I al den

Tid havde de Intet nydt uden nogle smaae, af Haiernc op-

kastede Stykker, Hvalspæk, i de to sidste Dage Intet uden

lis og Sne. Den 2den August naaede de omsider et aabent

Farvand, i hvilket flere Sælhunde lode sig see og Ernenek’s

Son til Alles Glæde slrax efter fangede en lille spraglet Sæl,

der paa Stedet blev fortæret raa med Hud og Haar. Om
••

Aftenen kom de til en lille O, Kikertarsoarak kaldet, livor

en større Sælhund blev fanget, og hvor de hvilede indtil

den 4de, da Tilbagereisen fortsattes. Den 17de August
* *•

mistede Graah, ved Afreisen fra Oen Anarnitsok, paa en

besynderlig Maade En af sine stadigste Roersker, en ung

forældreløs Pige fra Kemisak, som underveis havde fundet

en Frier.- Af en alvorligere Natur var det Optrin, som den

27de ved Kasingertok forefaldt imellem Graah og Ernenek:

ikkun vor Landsmands Rolighed og Kulde i det afgjorende
• • ••

Oieblik frelste ham fra at faae Ostlændingens alt dragne

Kniv i Brystet. Den 29de August naaede Graah, der i

nogen Tid havde skrantet og nu var bleven alvorlig syg, i

en næsten bevidstlos Tilstand Landet i Nærheden af Cap

Bille. Den 31te passeredes Puirsortok uden nogen Van-

*) Allerede Wa lifte havde (Ugeskriftet Samleren. 1 Bd. S. 249) be-

mærket, at Ostlændingcrnc betjene sig af ganske smaae Baade. Vesllæn-

dingernes Konebaade have som oftest en Længde af 22-24 Fod og cn

Brede of $-6 Fod. De to for Expeditionen hyggede vare derimod

fra Stævn til Stævn 38^ Fod og havde, hvor de vare bredest, en

Brede af rigeligen 7 Fod.
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skelighed. Sondenfor lisblinken fandtes der allevegne BIaabær

og Krækkebær i Overllodighed. Graah og hans Reisesel-

skab levede nu i henved sex Uger for storste Delen af

disse Landets Frugier, og han tilskriver alene Nydelsen af

Krækkebærrene, at han ikke fandt sin Grav paa Ostkysten,

hvilket alle Grønlænderne ikke blot troede, men endog ufor-

beholdent yttrede for ham selv. Under bestandige Savn,

Moisommeligheder og Farer nærmede han sig efterhaanden

igjen Vestkysten. Baade ved Nenneetsuk og ved Alluk

ventede han forgjeves at forefinde den Baad med Provisio-

ner, som han udtrykkeligcn havde forlangt afsendt fra Co-

lonien
;
men, som en Folge af en imidlertid indtraadt For-

andring i dennes Bestyrelse, udeblev den saa længselfuldt

forventede Hjælp. Den Sde October ankom han om Afte-

nen endeligen i Sundet Ikarisarsoak, hvorfra han strax af-

færdigede et Par Kajakker til Friedrichsthal. Foruden Breve

fra Fædrelandet sendte Missionens Forstander ham noget

Brod og Viin, der i hans afkræftede Tilstand kom ham vel

tilpas. Den 15de October naaede han Nahah, hvorfra han

Dagen efter over Land begav sig til det nærliggende Fried-

richsthal. Hos de herværende mæhriske Brodre nod han

den hjerteligste Gjæstfrihed og den omhyggeligste Pleie ind-

til den 19de, da han afreiste til Nennortalik. Herfra af-

sendte han en Baad med nogle Provisioner til lkigeit lige

overfor Friedrichsthal, hvor Ernenek og hele hans Reise-

selskab laae syge. Et af hans Btirn og En af Ostlændin-

gerne, som havde ledsaget Expeditionen, vare allerede diide;

den Ene af Ernenek’s to Koner og hans ældste Siin, en

udmærket flink Dreng, der alt havde begyndt at fange,

dtide kort efter 1

. Graah tilbragte Vinteren ved Julianehaab

og fortsatte Aaret derpaa, saasnart han nogenlunde havde

gjenvundet sit Helbred, den i Aaret 182S begyndte Op-

>) Erncnck selv forblev paa Vestkysten og nedsatte sig ved Nen-

nortalik, hvor denne brave Ostlænding tinder Navn af Jeremias blev

optaget i den danske Menighed og senere skal være diid.
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maaling af Colonierne Julianehaabs og Frederikshaabs Di-

stricter. Den Ilte August 1831 afseilede lian fra Grønland

og ankom den 13de September i Sundet, hvorfra lian over

Land begav sig til Kjøbenhavn 1
.

Ikke fuldt to .Aar efter Graali’s Hjemkomst fra Gron-

land udsendte den franske Regjering Orlogsbriggen La Lil-

loise, commanderet af Jules de Blosseville, til Island. Hen-

sigten med denne Expedition var ikke blot, som det kal-

des, at beskytte de franske Fiskerier under Kysterne af

Island 2
,
men tillige at give Blosseville, der regnedes iblandt

de meest udmærkede yngre Officerer i den franske Marine,

Ledighed tit at anstille hydrographiske Undersøgelser langs

med Ostkysten af Gronland. Den 14de Juli 1833 afseilede

Blosseville fra Dynkerken , og efter fire Dages Seilads var
••

han allerede paa Ostkysten af Island, hvor han indtog Vand

i Nordfjorden. Tre Dage, efterat han var løben ud af

denne Fjord, befandt han sig inde i Drivisen. Den 29de
••

Juli opdagede han en Deel af Grønlands Ostkyst, fra 68°

34' til 68° 55' N. Br., paa hvilken lian anbragte en Mængde

franske Navne. Isen hindrede ham fra at lande eller at

nærme sig Kysten. Dagen derpaa nødte Uveir ham til at

vende tilbage til Island, for at reparere. Da han, efter

fuldendt Reparation, stod i Begreb med at løbe ud af Vop-
••

nafjord, for igjen at søge over til Ostkysten af Grønland,,

J

) I Slutningen af tlet paafblgcndc Aar udlcom Graali’s interessante

Beretning om hans Reise til Østkysten og andre Foretagender i

Gronland, under Titel af: Undersogelscs-Reisc til Ostkysten af Gron-

land. Efter Kongelig Befaling udfort i Aarene 1828-31 af W. A.

Graah, Capitain - Licutenant i Sti -Etaten. Kbhavn. 1832. 4. (Med

1 Kort og 8 illuminerede Kobberta\ ler).

2
) Allerede 1767 havde den franske Regjering i delte Oicroed ud-

*

sendt Kerguelcn Trdmarec, den bekjendte Forfatter af Relation d’un

voyagc dans la mer du Nord, aux cotcs d 'Islande, du Grocnland,

de Ferro, de Schcttland, des Orcadcs et de Norwcgc, fait en 1767

et 1/68. Par M. de Kerguelcn Treroarcc. Paris 1771. 4.
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skrev han den 5te August herfra, og den følgende Dag

under Nordostkysten af Island, til en i Frankerig værende

Broder. SiJen den Tid liar man Intet hort eller spurgt fra

La Lilloise. Den Kyststrækning, som blev seet af den

sporlOst forsvundne Blosseville, ender’ med en fremsprin-

gende Pynt, hvilken han har givet Navn af Pie Breanté, og

slutter sig nærmest, skjOnt ikke umiddelbart ,
til den, af

Scoresby i Sommeren 1822 undersOgtc og lettere tilgænge-
••

lige, nordligere Deel af Gronlands Ostkyst.

Fra dansk Side er der hidindtil Intet skeet, for at ud-

vide de af Capitain Graah paa Sydostkysten gjorte Opda-
• •

gelser. Det synes næsten, som om Interessen for Ostkysten

af Gronland her i Danmark igjen har tabt sig, efterat Graah

kom hjem, uden paa den af ham bereiste Kyststrækning

at have truffet selv det ubetydeligste Spor af fordums Be-

byggelse. Derimod har denne Omstændighed ledet Op-

mærksomheden hen paa de talrige nordiske Mindesmærker,

som endnu ere i Behold paa Vestkysten. De herved frem-

kaldte UndersOgelser ligge imidlerlid udenfor Grændserne

af nærværende Fremstilling. 1 denne troe vi derimod endnu

til Slutning at burde optage og korteligen omtale tvende

Beiser til ubekjendte Egne af Gronland, der i forskjellig

Hensigt udgik fra Vestkysten, men havde det tilfælleds med

hinanden, at der til dem begge anvendtes et andet, iblandt

de Indfødte brugeligt, Befordringsmiddel end de sædvanlige

Konebaade, nemlig grOnlandske Slæder, trukne af Hunde.

Nærmest for at undersoge Beskaffenheden af de nmaa-

delige lis- og Snemasser, som, under Navn af lisblinken

par excellence, udbrede sig over det Indre af Gronland, be-

sluttede Kjobmand O. V. Kielsen i Aaret 1830, da han

ved Colonien Holsteinsborg fungerede som Hvalfanger-

Assistent, ved Hjælp af gronlandske Hunde og gronlandskt

Kjoretoi at gjore en Vinterreise op til lisblinken. Da denne

netop indenfor den Kyststrækning, der udgjor Holsteins-

borgs District, fjerner sig ganske usædvanlig langt bort fra
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Kysten og trækker sig dybt ind i Landet, kom han paa

denne Reise igjennem betydelige Strækninger af Landets

Indre, som ingen Europæer, saavidt vi vide, før liam har

betraadt, og som derfor vare os aldeles ubekjendte. Den

1ste Marts 1830 afreiste Kielsen fra Colonien. Han ledsa-

gedes af tre Grønlændere, der som Kudske vare fordeelte

paa ligesaa mange Slæder; disse vare i Alt forspændte med

20 Hunde. Samme Dags Aften naaede han Oen Auadlek

i Runden af Amertlok Fjorden, hvor han tog Natteherberge

hos Grønlænderne. Den følgende Dag maatte han, da et

Par af Hundene havde faaet Ondt i Renene, og en Slæde

var gaaet itu, forblive paa Auadlek. Den 3die fortsattes

Reisen. Paa den glatte Fjordiis gik det med utrolig Hur-

tighed, skjønt to af Hundene haltede. Eftcrat de lire Rei-

sende vare komne noget op i Landet, saae de hele Flokke

af Rensdyr. Tre af disse Dyr blcve anskudte; men . intet

af dem faldt. Hundene fik i Aften det sidste, fra Colonien

medbragte, Foder. Der overnattedes i en rummelig Fjeld-

kløft. Landet havde det samme vilde og nøgne Udseende,

som ude ved Kysten; men der laa mindre Sne. Den 4de

om Morgenen lykkedes det at skyde et Rensdyr, hvoraf

den største Deel strax blev givet til Priis for de sultne

Hunde. Denne Dag kjørtes der for det Meste over frosne

Indsøer og opad tillagte Elve. Landets Udseende foran-

drede sig betydeligen: Fjeldene bleve lavere og i Dalene

saaes der paa liere Steder Leergrund. Sneen tog mere og

mere af, alt som de Reisende kom høiere op i Landet, og

Føret blev derved siettere. De udmattede Hunde fik intet

Foder i Aften. Der overnattedes paa en næsten snefri Plet,

hvor et betydeligt Vidiekrat tilbød vore Reisende Rrændsel

i Overllødighed. Den 5te maatte de af Mangel paa Foder

blive, livor de vare. Efter Frokosten sendte Kielsen To
af Grønlænderne ud med deres Rifler, imedens han selv be-

steg et Fjeld i Nærheden, hvorfra han kunde oversee en

Deel af lisblinken. Inden Middag vendte de to Gronlæn-
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dero tomhændede tilbage fra Jagten. Forst henimod Aften

var den tredie Grønlænder saa heldig at skyde to Rensdyr,

hvorved baade Mennesker og Dyr fik et rigeligt Aftens-

maallid. Den 6te naaede Kielsen omsider Maalet for sin

Reise. Efterat være brudt op tidlig om Morgenen, kom

han og hans Ledsagere i Løbet af Formiddagen til en vidt-

løftig Slette, som mindede om enkelte Egne i Sjælland. Fra

denne saae de tydeligen den lavere liggende lisblink i no-

gen Afstand at udbrede sig nedenfor deres Fødder. Reisen

fortsattes og gik først over flere betydelige Indsøer. Der-

paa kjørte de raskt nedad nogle Elve og Bakker, kom atter

over en temmelig stor Indsø og befandt sig nu Kl. 2 om
• Eftermiddagen ved Foden af lisblinken. Kielsen besteg

den alene og tilbragte en tre Timers Tid oven paa den.

Da han havde forsynet sig med lissporer, vandrede han

temmelig trygt omkring paa den, endskjønt Overfladen paa

de fleste Steder var speilglat, men derhos ujævn, som Ha-

vets i en stormende Bølgegang. Isen havde adskillige dybe

Revner, men dog ingen længere eller bredere, end at de

lode sig omgaae eller overspringe. Uagtet det var blik-

stille, medens Kielsen befandt sig ovenpaa lisblinken, saae

han dog, hvorledes den fineste Sne bestandigen viftede hen

over den. Inden han igjen steg ned af lisblinken
,
havde

. En af Grønlænderne skudt et Rensdyr, med hvis Kjød

Hundene bleve fodrede. Da der i Nærheden af lisblinken

intet Brændsel fandtes, og Grønlænderne desuden vare utaal-

modigc efter at tiltræde Tilbagereisen, lod Kielsen vende

om og lagde endnu sarnrne Dag en 6-S Mile tilbage. Den

7de Marts løb Hundene dobbelt villigen
,

da de nu mær-

kede, at det virkeligen gik hjemad. Det varede ikke længe,

førend de Reisende havde naaet Ryggen af Landet, og

dette atter begyndte at sænke sig. Om Nalten løsnede ad-

skillige Klippestykker sig i det steile, skjøre Fjeld, under

hvilket man havde leiret sig, og styrtede ned midt imellem

Hundene. Den ene Grønlænder fik ved denne Leilighed
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et foleligt Slag over Skulderen, og for Kielsen blev et af

Tvertræerne i hans Slæde slaaet over. Den 8de saae de

en Mængde Rensdyr, hvilket betydeligen lettede Kjørselen

for de Hjemvendende, da Hundene, medens der kjortes over

de frosne Indsoer, efter Sædvane søgte at indhente Rens-

dyrene. Et af disse blev skudt og for største Delen for-

tæret af Hundene. Da vore Reisende henimod Aften vare

saa nær ved Udstedet Auadlek
,

at de kunde raabe til de

derværende Grønlændere, gjorde de den ubehagelige Opda-

gelse, at Strømmen imidlertid havde bortskaarct Isen langs

med Landet. De maatte nu, efter en anstrængende Dags-

reise, paa hvilken de havde været nødte til at spænde et

Par af Hundene fra Slæderne og lade dem blive liggende,

tage til Takke med et elendigt Sovested under et steilt

Fjeld, hvor de grove sig et Hul ind i Sneen. Den følgende

Morgen brøde de op herfra, saasnart det dagedes. Da

Veien, ligesom den første Dag paa Udreisen, gik over høie

Fjelde og igjennem dyb Sne, sank de af Reisen stærkt med-

tagne Hundes Kræfter denne Dag kjendeligen. Det blev

derfor næsten Aften, inden Kielsen og hans tre indfødte Led-

sagere den 9de Marts 1830 igjen naaede Colonien 1
.

1 Foraaret 1843 afgik en lignende, af Hundeslæder be-

staaende, Expedition fra den nordligste Colonie Upernivik,

for over Vinterisen og det endnu snebedækkedc Land at

trænge ind i de saakaldte Arktiske Høilande. Vi nævne

dette Foretagende her ene og alene for Fuldstændighedens

Skyld; thi det mislykkedes ganske og aldeles, uden at give

noget Resultat i nogensomhelst Henseende.

]

) Kjobmand O. V. Kiclscn’s, i Form af en Dagbog nedskrevne,

Beretning om denne hans Vinterreisc til lisblinken ved Ilolsteinsborg

er indrykket i Dansk Ugeskrift. 1 Bd. Kbhavn. 1832. S. 114-129.

Den af vor Kundskab om det Indre af Grønland fortjente Forfatter

cr for Tiden, efter et mangeaarigt Ophold i Landet, Bestyrer af Lo-

gen Fiskenæsset i Sydgninlands Ilandels-Inspcctorat.
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XXXIV. ANTIQUARISK CHORO
GRAPHIE AF GRONLAND.

EN KORTFATTET UDSIGT OVER DE DER IllDTIL FORE-

FUNDNE MINDESMÆRKER OM DE GAMLE ISLÆNDERE
OG NORDMÆND.

En saare vigtig Kilde til Kundskab om Nordboernes 1 Ned-

sættelse og stadige Ophold i Grønland, ere de talrige Rui-

ner af deres Boliger, Forraadshuse, ja selv af deres Kirker,

som endnu trædes i mange af Grønlands Fjorde. De skrift-

lige Efterretninger oplyse vel, hvorledes Nordboerne i Slut-

ningen af det 10de Aarhundrede grundede Colonier, som

bestode i henved fem hundrede Aar, men de ere dog ikke

tilstrækkelige til at give en klar Forestilling om, i hvilke

Fjorde og i hvilke Dele af Fjordene de fornemmelig havde

opslaaet deres Boliger. 1 denne Henseende maae de skrift-

lige Efterretninger fuldstændiggjores ved Undersøgelser af

Ruinerne, saavelsom af de baade i og udenfor dem opgra-

vede nordiske Oldsager. Det er desuden af megen Vigtig-

tighed at lære Ruinernes Beliggenhed og Omgivelser at

kjende, for tilfulde at kunne forklare det mærkværdige Phæ-

nomen, at et betydeligt Antal Nordboere gjer.nem Aarhun-

dreder have levet og ernæret sig i Egne, der nu i over

tre hundrede Aar i egentlig Forstand have været saagodt-

som aldeles øde og ubebyggede af Europæere. Saasnart

derfor Opmærksomheden atter blev henvendt paa Grønland

og dets Bebyggelse, var det en Selvfølge, at man, for at

finde beboelige Steder, strax søgte at opdage Levningerne

efter den ældre nordiske Befolkning. Allerede Hans Egede

meddeelte- Efterretning om adskillige nordiske Ruiner deels

For al kunne indbefatte Islændere og Nordmænd under een fæl-

les Benævnelse, og derved undganc de idelige Gjentagclser af begge

Navne, er der overalt i denne Udsigt brugt Ordet Nordboere med

det tilsvarende Adjectiv nordiske.

2
)

Omstændelig og udforlig Relation angaaende den grønlandske
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i Godthaabs, deels i Julianehaabs District, hvilke sidste lian

havde truffet paa sin Sydreise i Aaret 1723. Men disse

Iagttagelser indskrænke sig dog til ganske enkelte Fjorde.

Af storre Omfang og Betydenhéd vare de Undersøgelser,

som i Aarene 1751-53 foretoges af Handelsbetjent Peder

Olsen Walløe i Julianehaabs District. De omfatte nemlig

en Mængde Ruiner i de vigtigste Fjorde lige fra Tunnud-

luarbik til Tessiursak eller Tessermiut- Fjorden
,
som ban

antog for den sydligste Egn, hvor de Norske fordum havde

bosat sig 1
. Senere beskrev E. Thorhallesen Mindesmær-

kerne i Godthaabs District i det saakaldte Baalsrevier, og

til hans Skrift foiedcs en Indberetning af A. Olsen om Rui-

nerne i Fjordene nærmest ved Juliunehaab 2
. Langt udfør-

ligere og fuldstændigere Underretninger om Ruinerne i Ju-

lianehaabs District gav A. Arctander, som tilligemed Kjøb-

mand A. Bruhn ialt bereiste elleve af de minderigeste Fjorde.

1 den sydligste af disse, llloamiut, forefandt han endnu

Ruiner fra de gamle Nordboere 3
. Imidlertid tilstod allerede

Eggers ved Udgivelsen af Arctanders Beretninger, at uagtet

disse overgik Alt, hvad der hidtil var blevet bekjendt om
de Gamles Levninger i Grønland, vare de dog ingenlunde

tilstrækkelig fuldstændige. Hele Strækninger, især Oer, ere

ikke alene ikke eftersete, men Undersøgelsen selv havde

kun strakt sig til de af Grønlænderne opgivne Steder og

Missions Begyndelse og Fortsættelse af Hans Egede. Kbliavn 1738.

4. S. 68-69, 80, 90-92, 101, 106, 107, 113 og 116.

7

) Hans Dagbog med Anmærkninger af O. Fabricius cr trykt i

Ugeskriftet ^Samleren”, 1 Bd. Khavn. Nr. 7 o. ff.

2

)

' Efterretning om Rudera eller^Levningcr af de gamle Nordmands

og Islænderes Bygninger paa Grønlands Vestcr-Sidc, tilligemed et

Anhang om deres Undergang sammesteds. Kbh. 1776. 8vo.

3
) Udskrift af en Dagbog, bolden i Grønland af Aaron Arctander

paa en Recognoscerings Rcise i Julianæhaabs District i Aarene 1777—

1779. Med et Kort. Mcddeelt tij Ugcskr. ^Samleren” 6te B. S.

1105-1242, af II. P, v. Eggers.
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heller ikke bestaaet i synderlig Andet, end Levningernes

Optælling og Opmaaling. Der fremsattes derfor ogsaa det

Onske, at der jo før jo heller, og inden Levningerne af

Grønlænderne endnu vare bievne plyndrede, maatte fore-

tages en nøiere Randsagelse, hvortil Missionærerne syntes

at være bedst skikkede, naar de bleve tilbørlig instruerede 1
.

\

Alligevel hengik en meget lang Tid, i hvilken Kundskaben

om de oldnordiske Mindesmærker i Grønland saagodtsom

slet ingen Udvidelse erholdt. Først ved W. A. Graahs Under-

sogelsesreise til Ostkysten af Grønland i Aarene 1S28-29

henlededes atter Opmærksomheden paa de endnu tilbage-

staaende Minder, om hvilke saavel han som Naturforskeren

Dr. Pingel hjembragte adskillige mærkelige Efterretninger2 .

Siden 1831 har Oldskrift-Selskabet truffet Foranstaltninger til

Ruinernes nøiere Undersøgelse, Aftegninger og Beskrivelse

i Grønlands forskjellige Districter. Ved velvillig Understøt-

telse af en Deel af de Danske, der ere bosalte i Landet

selv, erholdt Selskabet Tid efter anden værdifulde Oplysnin-

ger, hvoraf Uddrag ved Dr. Pingel tildeels ere bievne med-

deelte i Selskabets Tidsskrifter 3
. Rigtignok ere adskillige

Fjorde endnu enten slet ikke, eller kun lidet fuldstændigt

undersøgte; men dette gjælder dog især om Fjorde, der

formedelst naturlige Aarsager, som lis og deslige, ere van-

skelige at tilgaae, og som af den Grund i Reglen vistnok

heller ikke have været synderlig bebyggede i Fortiden. Da

det saaledes nok tor antages, at de allerede vundne Iagtta-

gelser kunne give en, i det mindste i Hovedsagen, rigtig

Anviisning paa de Steder, hvor de nordiske Colonier i sin

Tid vare anlagte, skulle vi her i en kortfattet Oversigt om-

5

) Egoers 1. c- S. 1104.

2
) C. Pin»el :

Om nogle mindre bel* jendte Ruiner paa Grønlands

Vestkyst, Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, I, 94-108.

3
) Jfr. Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed II, 313-343$ JII, 211-

224. Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1 836-183 /, 122-141$ 1838-

1839, 217-253$ 1842-1843, 326-347.
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handle alle de i Grønland hidtil opdagede Ruiner og andre

Mindesmærker, som hidrøre fra de gamle Nordboere.
•• • •

Paa Ostkysten af Grønland eller Ost for Gap Farvel

cr der hidtil ingensinde opdaget saadanne Levninger. Vel
• •

haves enkelte Beretninger fra indfødte Ostlændinger om, at

der skal findes Ruiner ved Tingmiårmiut (i Egnen af Puir-

sortok), Iterdlamiut, Umanak, Najdrmiut og Igloluarsoi't,

ja, det siges endog at en Steen med en Indskrift er at see
••

i en Varde paa en O ved Navn Idloarsut, i Egnen af Ting-

miarmiut, omtrent under 63° N. B. Men ligesom andre
••

Ostlændinger benægte nogensinde paa Ostkysten at have

truffet oldnordiske Ruiner, saaledes opdagede Graah hel-

ler ikke en eneste Levning fra Nordboernes Tid
,

uagtet

han dog undersøgte Kysten til omtrent 61° N. B. og var

nogle Mile inde i adskillige Fjorde under 63 og 64° N. B. 1

Selv om derfor de nævnte Ruiner og Indskriftstenen virke-

lig skulde være tilstede, hvilket endnu er hdist tvivlsomt

og kun lidet sandsynligt, maatte de vistnok betragtes som

enkeltstaaende Undtagelser, der ikke ville være i Stand til

at begrunde den Paastand, at den efter Oldskrifterne tem-

melig stærkt befolkede Osterbygd i Grønland er den sam-

me som Grønlands golde Ostkyst, i Særdeleshed da den

sydvestlige langt bedre Strækning af Landet, det nuværende

Julianehaabs District, netop frembyder en saadan Mængde

Mindesmærker om Nordboernes Ophold der, at dens Iden-

titet med de Gamles Osterbygd næsten ikke lader nogen

Tvivl tilbage.

I Julianehaabs District og i de Ovrige Districter i

Grønland er Kysten furet af dybe Fjorde, der skjære sig

tiere Mile ind i Landet. Ruinerne vise (jævnfør Kortet over

Julianehaabs DistrictTab. XI og de derpaa afsatteRuinmærker),

at de nordiske Colonister i Fortiden sædvanlig have bosat

*) Beretning af Valentin Muller : Annal, for Nord. Oldkynd. 1838-39

S. 220-24; 1842-43 S. 326-27. Graah: Undersogclscsreisc 5. 162-63.
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sig i det Indre af Fjordene, sjeldnere ved Havkysten og

endnu sjeldnere paa Gerne udenfor Kysten eller Udhavs-

oerne. Ikkun paa Nennortalik, Sermersok, Akkia eller Mat-

thæus's Land og Irsarut eller Hollænderøen har man truffet

enkelte Rudera af Boliger, iblandt hvilke de paa Sermersok

ere de talrigste. De ligge paa Sydostsiden af (Ven ved et

forladt Udsted, Ikariak kaldet, og danne ni tildeels store

Hobe af sammensjunkne og overgroede Muurlevninger. Forbi

Ruinerne lober en Elv og paa den modsatte Bred er der

mellem Klipperne en temmelig anselig Slette, som meest

bestaaer af Eng og Mose, og som har en Udstrækning af

henved en halv Fjerdingvei. Omkring paa Fjeldene sees

desuden flere Varder eller Steenhobe, som menes at være

reiste af Nordboerne 1
. Ruinerne paa Nennortalik, Akkia og

Irsarut ere kun af ringe Betydenhed 2
.

I Districtet Julianehaabs Fjorde kunne Ruiner paavises

lige ned til den sidste Fjord vest for Cap Farvel: Illoa

eller Illoamiut (o: de 'inderst Boende), der altsaa er den

sidste Fjord paa Grønlands Vestkyst. Ikke langt fra Fjor-

dens Munding paa den vestlige Side er en Bugt Kangerd-

luk, af omtrent en halv Miils Længde, med nogle Spor af

Ruiner. Ved disse sees nu en ujævn med hOit Græs be-

voxet Plads, der dog ikke er større, end at Kyndige have

yltret den Mening, at de Nordboere, som i Fortiden have

opholdt sig her-, neppe kunne have levet af Fædrift, men

snarere af at fange Fjordsæle. Alligevel er det nok muligt,

1
) Ellers træffes ofte I Sydgrbnland paa Havkysten og i Lubcnc

mellem Gerne andre Steenvardcr, som vistnok med Rette udgives for

ot være rcistc af Hollænderne, der endnu i forrige Aarhundrcde drevc

en betydelig Handel paa Grønland. De oldnordiske Steenvardcr ligge

hyppigere inde i Landet og ved Fjordene, end ude ved Havet. (C.

Pingel: Nordisk Tidsskr. for Oldkynd. I, 97-98.)

“) Arctander: ^Samleren” 6 Bd. S. 1183. Graah: Undersogelsca-

reise S. 37, 39, 42. Beretning af J. Artic: Annal, for Nord. Oldk.

1836-37, s. 123-26. Utrykt Beretn. af Pastor J. F. Jørgensen.
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at Egnen omkring Ruinerne har været bedre skikket til

Græsgange, medens lisblinken, der paa dette Sted Aar for

Aar udbreder sig videre, ikke endnu Yar skredet saa bety-

deligt nedad mod Kysten 1
. Længst inde i Fjorden ere ret

%

smukke Sletter med flint Blade- og Straagræs og desuden

noget Vidiekratskov tæt ved en temmelig anselig Elv, som

er rig paa Laxørreder. Et Par Huustomter vidne ogsaa

om, at Nordboerne liave nedsat sig lier. Mellem fire Høie

ved Elven synes der at have været et Steengjerde
,
der mu-

ligen er blevet brugt af Nordboerne til at forhindre deres

Kreaturer fra at fordærve den Mark, af hvilken der skulde

tages Hø til Vinterføde 2
.

v

Sydvest for llloamiut ved Udløbet af Fjorden Naiik-

samiut (o: Markboere), der hvor nu Missionen Friedrichs-

thal er anlagt, saaes tidligere nogle nordiske Ruiner. Ste-

dets gamle Navn var Narksak. Underlandet her er ikke

ubetydeligt; gjennem Markerne, som ere temmelig vidtløf-

tige, om just ikke stærkt græsgroede, lober én fiskerig Elv

ud i Havet 3
. Langt inde i Fjorden ligge ogsaa Ruiner

saavel ved Indløbet til, som i Bunden af en Bugt Amitsu-

arsuk, der har en vestlig Retning; men disse Ruiner ere

lidet mærkelige i Sammenligning med de talrige Minder ved

lkigeit paa den vestlige Side af Fjordmundingen ligeoverfor

Friedrichsthal. Blandt Ruinerne her fortjene i Særdeleshed

Levningerne af en Kirke og en derværende Kirkegaard no-

get nærmere Omtale. Kirken, som synes at have ligget i

•• •

Ost og Vest, har været 24 Alen lang og 15 Alen bred med

Indgang paa Sydsiden. Den er heelt omgivet af en Kirke-

gaard, af hvis Steen-Indhegning eudnu kjendelige Spor ere

tilbage. Kirkegaardsmuren eller Steengjerdet er i Længden

paa Nord-, Vest- og Ostsiden omtrent halvtredsindstyve

Beretning ,af Valentin Muller i Annaler for Nord. Oldk. 1838-

1839, S. 24-225.

2
) Arctandcr

:
^Samleren” 6te Bd. S. 1164-65.

3
) ibid. S. 1169-70.

iV
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Alen
;
derimod paa Sydsiden er det efterhaanden lieelt bort-

skyllet af Havet. Ved en af disse Bortskyllin'ger blottedes

nogle Menneskebeen og Stykker af Liigkister, hvilket gav

Anledning til, at Kirkegaarden blev omgravet og noio un-

dersiigt. Man fandt da en Deel Brudstykker af Træ-Liig-

kister med deri liggende Skeletter, Stumper af Liigklædninger,

et Par Trækors, adskillige Gravstene, smaa Stykker forar-

beidet Vegsteen, Klokkemalm m. m. Alle Liigkisterne syn-

tes, ligesom Trækorsene, at have været forfærdigede af den

saakaldte hvide Fyr, der baade er det almindeligste og

største Drivtømmer, som findes paa Grønlands Kyster.

Liigklædningerne vare af en Slags rødbruunt Vadmel eller

grovt uldent Tøi, af fiirskaftet Vævning. De forefundne

Gravstene vise utvivlsomt hen paa europæisk Oprindelse.

Tre af dem, som sees afbildede Tab. X Fig. 1-3, ere vel

alene betegnede med Kors, men forskjellige mindre Stykker

fremvise bestemte Levninger af Indskrifter med den i den

ældre Middelalder brugelige latinske Majuskelskrift, (see

Tavle X Fig. 4-8). Paa et af Stykkerne (Fig. 8) staaer ty-

delig ftLPG ,
efter al Sandsynlighed horende til den sæd-

vanlige Slutning paa islandske Gravskrifter: HjÅLPE GUD

SÅL HANS eller HENNA«. En næsten fuldstændig Liigsteen

med Indskrift opdagedes for endeel Aar siden i et grøn-

landsk Huus ved Ikigeit, hvor den var anbragt over Ind-

gangen , og hvorhen den vistnok i sin Tid var fort fra den

ommeldte Kirkegaard. Paa Stenen, som er af en Slags

Granit og omtrent 1J Alen lailg, er indhugget et Kors i

en oval Indfatning neden under en Kredsfigur (see Tavle IX

Fig. 1). Paa begge Sider af Korsets længste Arm læses

følgende Indskrift: HER:HVILIR:HRO/.. K0LGR1MS:S..

Da der efter O i Ordet Hro synes at have fulgt et A,

tør man vel antage, at Navnet enten har været Hrdar

eller Hroaldr, og hele Indskriften bliver da: „Her hviler

Hroar (Hroaldr) Kolgrims Søn”. Uden om den ovale Ind-

fatning sees desuden Tegn til en anden Indskrift, af hvilken

Griinlands historiske Mindesmærker, 3 Bind. (ol)
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mi kun Ordet JDUS er kjendeligt. Ti! indskriften liar man
biugt samme Slags Bogstaver, som de der findes paa de
andre ved Ikigeit opgravede Indskriftstene. Baade af Kirke-
ruinen og de nærmest liggende Ruiner er en Grundtegning
vedfoiet paa lavle IV. Endnu trælles nogle Ruiner mellem
Ikigeit og den £ Miil nord for liggende Bugt Makkak eller

Leerbuglen 1
. lil en Ruin, som ligger paa en omtrent 30

Fod lidi Klippe i Nærheden af Stranden, fcirer en Gangsti,
som efter al Rimelighed er anlagt af Nordboerne.

Den 9 Mile lange Tksseh.viiut, eller som den af de
Danske ogsaa kaldes Nennoiitai.ik Fjord, bærer liere Spor
af en fordums Bebyggelse. I en Strækning af tre Mile fra

Mundingen begrændses Fjorden af lioie, steile Fjelde til

Bugten Tessiursak, som paa Sydsiden skjærer j Miil ind i

Landet. Inderst i Bugten ved en Elv er en lille Slette,

begroet med graat Mos og enkelte Vidiebuske, og paa
denne Slette sees tæt ovenfor Stien nogle ubetydelige og
forstyrrede Ruiner, der i sin Tid neppe have udgjort meer
end et Par Huse. Ved Ruinerne er opreist etGjerde, der
er omtrent 50 Skridt langt og i en Halvkreds strækker sig

ned til IIa\et. Det synes dog ikke at have været nogen
Indhegning. Paa samme Bakke som Ruinerne træffes 0"-

saa smaa, ganske lave Steenmure, som ere opforte af store

Steen og som danne flirkantede Rum af t til 3 Alen i Fiir-

kant. Længere ind i Fjorden skraane de steile Fjelde efter-

haanden jævnere nedad mod Bredderne, hvorved Under-
landet bliver stOrre; del er derhos ret smukt bevoxet.
Paa I'jordens Ostlige Bred ved Nougarsuk, paa en temmelig
stor, sumpig Slette, som er overgroet med Blaabærlyng og
Enebærkrat, ligge nogle Ruiner, der nu ere uformelige
Steenhobe. Ikke langt fra Nougarsuk har den saakaldto

Storelv (Korksoak) sit Udlob i Fjorden. Elven er Adtibet

) Beretninger af de F ries i Nord. Tidsltr. for Otdkynd. I, 222-
223, 11,212-214 og af O. Ivielsen i Annaler for Nord. Oldlr 1842-
1843, S. 330-338.
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af i\ Miil lang lndsb, hvis Afstand fra Fjorden ikkun er

.1000 Skridt. Ved den sydvestlige Side af Elven findes

nogle Huustomter, der ere byggede af store lladagtige Steen,

hvilke, som sædvanligt, kun ere lagte paa hinanden uden

at der er Spor til Leei\ eller andet Forbindingsmiddel. Fra

en Huustomt ved Elvens Munding har der kjendelig gaaet

en omtrent 20 Skridt lang Steenbro ned til Vandet, saa

endog store Baadc kunde lægge lige til den. Paa Sydvest-

siden af Indsben gives der vel i det Hele taget liere jævne

Sletter, end paa Nordsiden, men Sletterne ere meget for-

brændte og fortonede, og fremvise derfor ingen Levninger

af Huse, ikkun i en Bugt Angiarlarbik er et Mindesmærke

om Nordboerne, nemlig et Steengjerde af 60 til 70 Skridts

Længde, der fra en lille Klippe lbber ned til Havet. Syd-

ost for Indsben sees næsten alene Klipper og mosbegroede
• •

Stene med lidt Birkekrat; fbrst i Ost ved Enden af Ind-

sben (Kingoa) faaer Egnen et bedre Udseende. Omkring

to Elve, der i en Afstand af omtrent et Par tusind Skridt

Ibbe ud i Indsoen, voxer endeel Krat; især paa Nordsiden

af den nordligste Elv er Vidiekrattet saa tæt, at man neppe

kan trænge sig igjennem det. Paa Sydsiden af samme Elv,

omtrent \ Miil fra Sobredden, ligger en eenlig Ruin paa

en med Birkekrat overgroet Bakke. Den bestaaer af me-

get store og mindre Klippesteen og har en meget uregel-

mæssig fiirkantet Form fjfr. Kortet Tab. V), hvorved dog

maa erindres, at den i to Rum afdeelte Tilbygning hidrbrer

fra de Grbnlændere, som under Opholdet her, for at fange

Lax-Orredor i den fiskerige Elv, have dannet sig Sovesteder

ved Ruinen. Noget Nord for denne vise Brolevninger paa

begge Sider af Elven
,

at der vistnok her har været Over-

gang til de Bygninger, hvis Rudera træffes henved 1000

Skridt hbiere oppe paa en lille mos- og lyngbegroet Slette.

Veien til dem gaaer gjennem en Klippedal, hvor der er en

temmelig god Birkeskov; enkelte Træer ere endog af 6 til 7

Alens Hbide. I alle Ruinerne, som ere tolv til sexten i

(51*)
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Antal, har man ladet anstille Eftergravdinger, uden dog at

erhverve nogetsomholst mærkeligt Udbytte. Ligeledes paa

Nordsiden af Elven, men jiærmere ved Stibredden, findes

en Levning af et Huus, der har været bygget op til et

stort fladt Klippestykke, som skulde danne den ene Ende-

muur, og lige ved Stibredden ligger endelig en lille, nu

næsten sammenfalden Varde, som har kunnet være seet paa

den anden Side af Stien. Foruden nogle mindre betyde-

lige Huustomter ved Niakornarsuk paa bakkede, men tem-

melig store samt med graatMos og Bærlyng bevoxede Mar-

ker, og, som det siges, tillige ved Koromiut kan Tesser-

miut Fjordens Ostkyst endnu opvise ret mærkelige Ruiner

ved Kuannirsæt og Tcssermiutiak (jfr. Tavle V). Til de

ftirste kommer man fra Fjordbredden ved at gane 30 til 40
Skridt over en jævn Bakke. Det er ganske kjendeligt at

baade Bakken og den hosliggende Slette have været ryd-

dede i Fortiden; de aldeles forfaldne Ruiner bedække hele

Sletten, et Rum af GO Alen i Qvadrat. Vesten for en lille

Bæk ere ogsaa Levninger af et Par Huse, som i den ene

Ende have haft mindre Afdelinger. Ved Tessermiutiak er

en ikke ringe, viid Dal, som overalt er bevoxet med Birke-

træer, saa gode som disse falde i Grønland, i Dalen er og-

saa riig paa Vidier, der strække sig noget op ad de om-

givende Fjelde. Et Par tusinde Skridt fra Fjorden er en

Indsø, som har givet Stedet Navn af Tessermiutiak (o: de

som boe ved det middelmaadig store, ferske Vand) og som

har sit Afløb til Fjorden gjennem en Elv. Tæt ved Elvens

nordre Bred, omtrent 100 Skridt fra dens Munding, sees

en uregelmæssig langagtig Fiirkant, hvis længste Mure ere

3S og 42J Alen; de lo korteste ere 23 og 251 Alen. 1

denne Indhegning, som indeslutter et steenfrit Rum, har

man troet at finde et Havegjerde. Omtrent 300 Skridt i

N. O. herfra og ligesaa langt fra Havet, formoder man endog

at have truffet Spor af en lille Kirkebygning. Ruinen ind-

tager en Strækning af 70 Alen i Længden og 30 i Breden.
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1 dens ostlige Ende er et Rum
,
21 Alen i Qvadrat

,
hvor

der sees to, tolv Alen lange parallelc Mure, som bestaae

af store svære Stene. Hvis denne Bygning virkelig skulde

have været en Kirke, hvilket i al Fald trænger til nærmere

Stadfæstelse, vilde man vel indvende, at Levninger af Me-

nighedens Boliger savnedes, men deels gives der en Mængde

lignende eenligtliggende Kirker i Norge og paa Island (ja

selv i Grønland har der været en tilsvarende ved Kakortok),

deels ligger Kuannirsæt saa nær ved, at Beboerne godt

kunne have gaaet derfra til Kirke, især da Veien, fdr den

blev overgroet med Krat, har været let at passere. Paa

hele den vesllige Bred af Tessermiut Fjorden er der hidtil

ikkun omtrent paa Midten ved Akpeitsivik trulTet lire for-

styrrede Huustomter. De ligge paa en Slette, som nu for-

detmeste er begroet med Vidiekrat. En lille Laxelv er i

Nærheden. Paa et hdit Fjeld skal der være opreist tre

Varder, som muligen cre fra Nordboernes Tid 1
.

Sermklik Fjorden synes ikke at have været synderlig

bebygget i Fortiden. Næsten ude ved dens Munding findes

ved Kariikitsok en sumpig, lavtliggende Plads, der er hen-

ved 300 Alen lang og ligesom oversaaet med Ruiner. Blandt

disse, som ere Levninger af 10 til IS Huse, udmærker sig

en cirkelrund, af næsten 50 Alens Omkreds. Lignende ere
%

trufne i Kakortok, Igalikko og paa flere Steder, hvor der

har været Kirkebygninger i Nærheden. Inde i Fjorden, en

god halv Miil fra den faste lisblink, som bedækker Fjordens

Bund, og som her beskylles af Havet, siges der at være

enkelte Ruiner, paa en udstrakt græsrig Slette, hvorigjen-

nem to Elve strdmme, og hvorfra der er Overgang til Tcs-

sermiutfjorden. Forresten er der ikke opdaget andre Ruiner

i Fjorden
;

hele den vestlige Bred er bcgrændset af steile

Fjelde, saa man kun paa enkelte Steder kan lægge til

]

) Arctander: „Samleren” 6 B. S. 1172-1182. Beretninger at I.

Aroc i Nord. Tidsskrift for Oldkyndli. II, 314-318 og III, 211-221,

og cn utrykt Skrivelse fra Botanikeren Dr. Yahl til Dr. Pingcl.
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Land. Derimod ude i Mundingen IigeoveiTor Kanikitsok

ved Iglorsoit ligger en lieel Samling Ruiner af 8 til 10 for-

skjellige Bygninger paa en tildeels græsbevoxet Slette, som
næsten er en Fjerdingvei lang 1

.

Noget Vesten for Iglorsoit mellem Sermelik og Ounar-
tok Fjorden er der en lille Bugt indenfor Oen lmnarsutilik.

Paa den vestlige Side af Bugten, som kaldes Kornæk, findes

paa en Skraaning ikke langt fra Strandbredden to store

Ruiner. De gamle Beboere af dette Sted have over Land

haft en bekvem Forbindelse ikke alene med Augnek ved

Ounartok Fjordens Munding 2
,
hvor der sees stærkt Odelagte

Ruiner, men ogsaa med det Inderste af Fjorden eller med
Sakkamiut, livor der ligeledes ligge Ruiner paa begge Sider

af en Elv. Markerne omkring de sidstnævnte Huustomter

ere tildecis uhevoxede med Græs og det endog af den bed-

ste Slags;” den sorte Muldjord her er feed og dyb nok til

at bære Græs. Af samme gode Beskaffenhed' ere ogsaa

Markerne ved et Sted kaldet Narksarksoak paa den nord-

vestre Fjordbred
;

det er derfor intet Under her at trælle

Levningerne af sex Huse. Paa en O i Fjordens Munding
ere tre varme Kilder, som vistnok have givet baade Oen og

Fjorden Navn (Ounartok o: det Kogende). Ved den- mel-

lemste af Kilderne saaes forhen en Ruin, 8 Alen lang, men
ikke fuldt saa bred, som anloges for i sin Tid at have

været et Badehuus. Den er nu ganske forsvunden3 .

J

) Beretning af O. Kielsen i Annaler for Nord. Oldkyndk. 1842-

1843, S. 338-340.

2
) Ifølge en utrykt Beretning af I. C. Morch, skal der umiddelbart

ved Sydsiden af Ounartok være cn liden Fjord eller lang Bugt,

Kunnarrniut, med meget kjendelige, skjbnt forfaldne Ruiner. Næsten

paa Toppen af et hosslaaende Fjeld, skal der tillige findes cn mær-

kelig Steenlægning i Form af et Kors, 72 Fod i Længde og 24 Fod

i Brede. Denne Bugt som ikke er afsat paa Kortet, inaa vel rcttcsl

henlægges i Nærheden af Augnek.
3
)
Åretander: ^Samleren” 6te B. S. 1184-1190. Beretning af Val.

Muller i Annaler for Nord. Oldk. 1838-1839, S. 227-229 og af O.

Kielsen i Annalerne for 1842-1843, S. 338-340.
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Ounartok Fjordens Munding adskilles fra Agluitsok

Fjordens ved et Næs Akkuliærosek, eller som det ogsaa

k-aldes Nicolaisnæsset. Drager man fra dette videre ind i

Agluitsok langs med den ostlige Fjordbred, træfles, efter

en halv Miils Vei, i Bugten Kangerdluluk talrige, mosbe-

groede Ruiner, der danne uformelige Steen- og Jorddynger.

Noget længere borte er en storro Bugt, Iglorsoak, hvor

man seer enkelte svage Spor af en fordums Bebyggelse, og

livor der for omtrent 50 Aar siden endnu var nogen Græs-

gang. Baade fra Kangerdluluk og Iglorsoak har der været

bekvem Overgang til Narksarksoak og Sakkamiut i Ounartok

Fjorden. En halv Miil nordost for Iglorsoak, paa en dervæ-

rende betydelig græsbegroet Slette, samles hvert Foraar næ-

sten alle Grønlænderne fra den sydostlige Deel af Juliane-

haabs District, da der i Mai og Juni Maaneder her falder den

storste Sildefangst i Sydgronland. Fangsten udbredes paa

Sletten og tørres (il Vinterforraad. Upaatvivlelig have Nord-

boerne i sin Tid ogsaa taget Deel i denne fordeelagtige

Fangst. Længst imod Nord afsætter Agluitsok Fjorden tre

Arme. Strax ved Indløbet til den østligste Arm, Sioralik,

sees en Steenmuur, af omtrent 20 Alens Længde og 9 Alens

Brede; den er ikke omgivet af nogen Slette, men alene af

Stene og Klipper, og har saaledes ikke været nogen Ind-

hegning for Kreaturer og deslige. Inderst i Bugten er

Underlandet af anseelig Udstrækning. Det ejennemstrom-

mes af en betydelig Laxelv og er, paa endeel græsbevoxede

Pletter nær, ganske overgroet med Vidiek rat. Naar Sletten

var ryddet, antages det dog, at et ikke ringe Antal Kvæg

vilde kunne holdes her. I Nærheden af Elven og omtrent

4-500 Skridt i N. V. fra Strandbredden, findes Levninger

af en vidtløftig Muur eller et Steengjerde, hvis Omfang an-

slaaes til henved 140 Alen, og indenfor denne Muur er

igjen en anden, som indeslutter et mindre Rum. Fremtidige

Eftergravninger ville vise, om der her i sin Tid skulde

have staaet en Kirke; idetmindste traf man allerede Menne-



808 GRONLAKDS AISTIQUARISKE CHOROGR APIUE.

skebeen ved at optage nogle Stene paa Pladsen indenfor

Ydermuren. Ikke langt fra ligger en tilsvarende, men
noget mindre Indhegning og nær ved denne en Huustomt.

Mellem Sioralik og den mellemste Fjordarm Amitsoarsuk

strækker sig en 100 Fod hoi Bjergryg, som alligevel ikke

er vanskeligere at passere
,
end at man i en Timestid kan

gaae fra Sioralik til Amitsoarsuk. Omgivelserne paa det

sidstnævnte Sted ere ret smukke. Temmelig nær ved Ha-
vet er en IndsO, som har sit Udlob gjennem en stor Elv,

der danner et 200 Fod hoit Vandfald. Yed Indsoens Bred-

der er eller var forhen en temmelig stor Biikeskov, med
Træer af to til tre Favnes Længde og en halv Alens Tyk-

kelse ved Boden. Paa en lille, græsbevoxet Slette sees

nogle sammensjunkne Ruiner, der i Frastand ligne en gam-
mel Forskandsning. Fra dem er der over Land en halv Dags

Ileise til Igalikko Fjorden. Den vestlige Arm af Agluitsok

Fjorden kaldes Kaglumiut. En halv Miil fra Fjordbredden

ved den vestre Side af en Elv findes fem Huustomter,

af hvilke de fire alene bestaae af sammenlagte Stene uden

Spor til Leer eller TOrv; den femte har været opført af

Ttfrv 1 og Stene. Ingen egentlige Græsmarker omgive disse

Huse; maaskee have de gamle Indbyggere her haft Enge,

hvilke dog nu ere tilgroede med Krat. 1 Nærheden ere to

store, fiskerige Soer. To Mile længere mod Nord i Dalen

ere adskillige smukke græsrige Sletter. Paa en lille For-

hdining, som baade selv var bevoxet med Græs og omgi-

vet af store Græsmarker, ligger en lluusmuur, bygget af

store Hade Stene, der med megen Kunst ere lagte paa

hinanden. Mellem Stenene træffes hist og her flint Sand.

Længden af Huset er udentil 21 Alen og Breden 9 Alen.

Strax Yed ligge Levninger af to store og tre mindre Byg-

ninger, der have været opførte af Stene og Tdrv. Efter

*) Ved Torv menes baade her og i det følgende den afskrællcde

dverste Jordskorpe, allsaa Torv omtrent af samme Art, som vore

Skudtdrv eller Fladtorv.
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det forskjellige Materiale at domme, skulde man næsten

troe, at den forste Bygning, som desuden udmærker sig

ved nogle meget store Hjørnestene, havde været Vaanings-

huset og de andre Udhusene til en større Gaard. Langs

med den nordvestlige Side af Agluitsok Fjorden træffes ad-

skillige mindre betydelige Ruiner, nemlig ved Nepisæt, paa

en steenrig og kun lidet græsbegroet Slette, hvor der synes

at have ligget sex Huse, i en Rugt, Kangerdluluk, i Nær-
heden af Lichtenau, og endelig yderst i Fjorden ved Sarg-

vartorsoak o: hvor stærk Strøm gaaer. Her ere store Slet-

ter, begroede med Mos og Vidielyng 1

.

1 Torsukatek Fjorden træffes paa den Ostlige Side

3 til 400 Skridt fra Fjordbredden nogle Huustomter og ikke

langt fra dem et rundt Gjerde, hvis Omkreds er 200 Skridt,

og som stoder op til et Fjeld, der danner en Deel af det.

I Midten af denne Kreds skal der have ligget ot lidet Huus
og i det nordlige HjOrne en rund Rygning, 27 Skridt i

Diameter. Torsukatek Fjorden afsætter i nordostlig Retning

en 2i Miil lang Bugt Akkudlek o: den Mellemste. Inderst

i Bugten sees otte Huustomter, i ikke lang Afstand fra

hinanden, og ved dem to Stcengjerder, af hvilke det stOr-

sto er 120 Skridt i Omkreds. Græspletterne her ere ube-

tydelige; en stor fiskerig Elv løber forbi Ruinerne. Paa

den nordvestlige Side af Torsukatek ved Itiblieitsiak er der

en kort og let Overgang til Kangerdluarsuk Fjorden. I

denne har man dog ikke* hidindtil stOdt paa Ruiner; der-

imod findes adskillige saadanne længere mod Vesten, i Nær-

heden af Indløbet til Igalikko Fjorden, ved Ekalluårsoit.

De aldeles samrnensjunkne Ruiner, som synes at hidrøre

fra flere sammenhængende Bygninger, ligge ikke paa Ky-
sten selv, men ere adskilte fra denne ved et lille Fjeld.

De have nu tilsammentagne en Længde af 50 Alen og en

*) P. O. Valloe: (CSarnlcrcn” 1 Bil. S. 204-206. A retander: 6te

Bd. S. 1190-1201 og 1239-1240. Beretn. af Valentin Muller: An-
naler for Nord. Oldkyndli. 1838-1839, S. 229-232.
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Brede af 30 Alen. HOicre oppe i Landet ere liere Levnin-

ger af Bygninger. Ruinerne ligge som sædvanlig ved en

fiskerig Elv
;
de ere tillige omgivne af Sletter, der ere vel-

bevoxede med Græs. Ved Eftergravninger hist og her fandt

man en Mængde Kul, hvoraf man med Grund har formo-

det, at Bygningerne i sin Tid ere ødelagte ved Ild. Lig-

nende Erfaringer ere gjorte paa andre Steder, t. E. ved det

nuværende Friedrichsthal. Ikke langt fra Ekalluårsolt eller,

som det ogsaa kaldes, Iglorsoit, ved Tessilik skal der endnu

lindes et Par meget forstyrrede Ruiner 1
.

Vi nærme os nu de Egne i Grønland, som aabenbart

have været Midtpunkterne for den oldnordiske Bebyg-

gelse. Igalikko er en af Grønlands minderigeste Fjorde.

Et Par Mile fra dens Munding danner den paa den ostlige

Side en Bugt, Ekallui't o: LaxOrreder. Rimeligviis har Bug-

ten faaet Navn deraf, at den optager en stor Elv, som er

riig paa LaxOrreder. Omtrent 300 Skridt i N. O. for Bug-

ten ligge nogle Huustomter paa en anseelig smuk Slette,

der om Sommeren nok kunde give endeel Ho. lovrigt ere

Markerne ved Bugten ikke overalt begroede med Græs, men

kun med fortorret Mos. Ben nord for liggende Kyst har

heller ikke i en Strækning af tre Mile enten betydelige

eller græsrige Sletter; de eneste Mindesmærker, man hidtil

har fundet her, ere derfor ogsaa et Par Ruiner ved et lille

Næs, Attekerdluk kaldet. Fortsættes Reisen ind ad den

sydligste af de to Arme, som Fjorden tilsidst deles i, mo-

der man imidlertid ved Kaksiårsuk et stort og smukt Un-

derland med gode Græsmarker paa begge Sider af en Elv.

Strax Sydvest for Elven, og i en Afstand fra Strandbredden

af 200 Skridt, ligge Levningerne saavcl af syv til otte Huse,

som navnlig af en Kirkebygning. Ben har været opfort

af udsogte Hade, deels graae, deels blaae Stene, som i de

*) Arctandcr: „Samleren” 6te Bd. S. 1238-1240. Beretning af

Pastor Jorgcnscn i Annaler for Nord. Oldlc. 1838-1839, S. 233-234. -

Utrykt Beretn. af samme i Oldskrift-Selskabcls historiske Archiv.
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tilbagestaaende Mure, der ere mellem 1 og li Alen lioie,

med kjendelig Omhu og Ndiagtighed ere lagte ovenpaa

hinanden. Indvendig niaalt er Ruinen 21 Alen lang og 7

Alen bred, udvendig derimod 26 Alen lang og 11 Alen

bred. Murene ere indtil 3J Alen tykke. Kirken har paa

alle Sider været omgivet af en Muur eller en Indhegning

af Stene, hvis Længde belober sig til GO Alen og Brede

51 Alen; en 4 Alen bred Port har i Vest fort ind til Kir-

kegaarden. Ved at udgrave denne fandtes i en Dybde af

3 til 4 Alen en Mængde Liig i Kister med Stykker af Liig-

Ivlædninger, S6m o. dsl. Gravene vare ofte dækkede med

store flade Stene, paa hvilke der dog ikke saaes nogen

Indskrift. Man opdagede desuden tre, tildeels beskadigede

og sdnderbrudte Kværnstene. Nogle hundrede Skridt S. O.

for Kirken gaaer en Indhegning af Torv og Stene fra en

Iloi eller Bakke lige ned til SOen. Den er formodentlig

i sin Tid reist for at afholde Kvæget fra at komme paa

Hjemjorden. Sydvest for Kirken, i en Afstand af 6 til 800

Skridt, træffes en Huustomt, og idetmindste to Huse have

kjendelig ligget paa den nordostlige Side af Elven paa en

lille, men græsrig Slette. Sommer-Fædriften vilde her være

meget god, endog til mange Kreaturer. Noget oppe blandt

Fjeldene er en ikke ringe Birkeskov, og overalt i Dalene

ere smaa Lunde af Birketræer 1
.

Paa den nordostlige Bred af denne samme Fjordarm

findes vel endnu nogle Ruiner ved Innukoeksak og Iterdlek,

men disse fortjene ingen videre Omtale 2
. Den anden og

J
) Fra Kaksiårsuk til Ekalluit strækker sig cn Indso, 3 til 4 Mile

lang og benved I Mi i) bred. Ifblgc Griinlænderncs Udsagn skal der

\ærc Ruiner baade paa de ved dens Bredder liggende Sletter og paa

adskillige af Oerne i den.

2
) Med Hensyn til, at en Ruin i denne Fjordarm siges (i Nord.

Tidskr. for Oldk. III, 222) at slaac paa een af de bevægelige Sand-

bakker, sora Sydost - Vinden jævnlig sainmenbober og forandrer

i Egnen nærmest omkring Ruinen, maa del dog bemærkes, at

denne Meddelelse senere er tilbagekaldt af Dr. Vabl i en Skrivelse
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nordligste Fjordarm skjærer i nordvestlig Retning ind i Lan-
••

det. Ost for den ved Irbsumiut eller Irvsumiut og ved

Usuk ligge et Par Levninger af Huse, der dog neppe have

tjent til andet end til Fiskerhytter eller til Opbevaring af

det i Omegnen indsamlede Ko. Længst inde i Bugten ved

Tessingertasak sees nær ved en Elv to tæt sammenstødende

Huse eller maaskee rettere eet Huus i to Afdelinger; Hu-

set har i saa Fald været 34 Alen langt og 15 Alen bredt.

Idet vi herfra følge Fjordarmens vestlige Bred, trælle vi

forst endeel Huustomter ved Illiartarberak og Angmarsarbik

og komme dernæst til det Sted, der har givet sit Navn til

hele Fjorden, lgalikko betyder uet forladt Kogested” og

henviser aabenbart paa de talrige europæiske Ruiner, som

findes der. Ingensteds i Grønland sees saa betydelige

Ruiner, som ved lgalikko; Reisende sammenligne dem med

Ruiner af en heel Stad. Ligesom ved Kaksiarsuk i den

sydlige Fjordarm, saaledes liar man ogsaa her opdaget Lev-

ningerne af en Kirke. Den har kjendelig været en Korskirke

(jfr. Grundtegningerne Tavle VI), men det er vel muligt, at

de Dele, der danne Korsets Arme, ere senere Tilbygninger.

Dens hele Længde er omtrent 41 Alen og dens største

Brede 24 Alen. Den har været opført af en Art rød Sand-

steen, der forekommer i det Indre af Tunnudluarbik og

lgalikko Fjordene og som afgiver et fortrinligt og let til-

gjængeligt Bygningsmaterial, da den sædvanlig falder i tem-

melig regelmæssige Qvadrer. Ved den østre Ende al Kir-

ken, tæt op til Muren og lidet sønden for den sydligste

Arm af Korset, fandtes for endeel Aar siden en Runesteen 1

,

som er afbildet Tab. IX Fig. 2. Det nederste Stykke af

Stenen er afbrudt, men der mangler alligevel neppe noget

i Indskriften. 1 den nuværende Tilstand er den i Længde

til Dr. Pingel. Den lille Ilbi, hvorpaa Iluset liar været bygget, bc-

slaacr nemlig af fast, grushoblig Jord.

ly Udforligere beskreven tilligemed den foran S. 801 omtalte Ilu-

geitsleen af C. C. Rafn i Antbjuitates Americanæ p. 340-344; jfr. Af-

bildningerne lab. VIII.
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1 Alen 15 Tommer, og i Brede 14 Tommer; den er tynd,

fladagtig og af en rød Sandsteen. Indskriften lyder paa

godt Islandsk: VIGDIS: M:D:HVXLIR: HÉK rGLEDÉ: GL)p:;S/VL

HE(N)NAR: Ved M:D: betegnes, hvis Datter Vigdis var.

Indskriften er altsaa paa Dansk: uVigdis M’s Datter hviler

lier; Gud glæde liendes Sjæl”. Saavel paa det Sted, hvor

denne Runesteen laa, som overalt paa Kirkegaarden og i

Kirken selv, ere Eftergravninger anstillede. 1 Kirken fandt

man, foruden en Mængde Kul, som syntes at vise, at Kir-

ken var odelagt af Ild , et Par forarbeidede Stykker Veg-

steen, der muligen har hort til eet eller andet Sted af Kir-

kens architektoniske Ornamenter, adskillige ubetydelige

Jernstumper, en Kværnsteen og et lille Stykke Klokkemalm.

Klokkemalm er ofte fundet i Igalikko, og de fra denne

Fjord hidsendte Fragmenter ere tildeels af saa usædvanlige

Dimensioner, at denne Omstændighed uden Tvivl har givet

Anledning til det Sagn blandt Grønlænderne
,

at de gamle

Nordboere eller uKablnnakkerne” i Igalikko skulle have

haft en saa stor Kirkeklokke, at man i flere Miles Afstand,

f. E. i Kakortok, kunde høre, naar der ringedes sammen

til Gudstjeneste i Igalikko. Under den Plads i Kirken, hvor '

Høialteret uden al Tvivl har staaet, traf man tillige, i en

Dybde af 3 Alen, et Skelet, der var nedlagt i en Sammen-

sætning af 4 store, flade Stene. Paa Kirkegaarden afdæk-

kedes en anseelig Deel Grave. Omtrent 3 Alen dybt laae

hele Rækker af Liig tæt ved Siden af hinanden, saa man

næsten maatte antage, at Kirkegaarden har været opfyldt

med Døde. .Ved Ligene saaes Levninger af Klædningsstyk-

ker, der dog fordotmeste hensmuldrede ved Berøreisen.

Paa flere Steder forekom ogsaa Stykker af Liigkister, paa

hvilke Bræderne fordotmeste vare sammenføiede med Træ-

pinde, kun i enkelte Grave sporedes Jernsøm. Kirkegaarden

har overalt været omgivet af en Muur, der nu er ødelagt,

uagtet den, især paa Nordsiden, har bestaaet af svære Sandsteens-

hlokke. Dens Afstand fra Kirken er mellem 12 og 22 Alen.
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Vestsvdvest for Kirken ligger en stor Ruin 43 Fod

lang og 24 Fod bred, hvis ene Side udgjtir en Deel af

Kirkegaardsmurcn Cjfr. Tab. VI).' Murene, der cre opførte

af store rode Sandsteen og Leer, ere endnu 3] Alen hbie;

deres Tykkelse 2;} Alen. I Sydvest har der været to Ind-

gange; den nordligste, som er henved 2 1 Alen htii, er dæk-

ket med en 3 Alen lang Steen. I Nærheden af denne Ruin

og rundt om paa Sletten tindes en Mængde andre, som
tildeels udmærke sig ved deres lange og smale Form. En
Ruin, sydsydost. for den ovenfor nævnte, er saaledes 69 Alen

lang og li Alen bred, og den paa Jvortet længst mod Vest

afsatte, der maaskee i sin Tid liar udgjort to sammenstti-

dende Bygninger, ere ialt 100 Alen lang og 12 Alen bred.
•• •

Ost for Kirken, i en Afstand af nogle hundrede Skridt, sees

en Rundbygning, 34 Skridt i Omkreds og sydvest for denne

blandt andre Ruiner, Levningerne af et Huns, hvis Opfø-

relse har været forbunden med betydeligt Arbeide. Rigtig-

nok dannes den ene Væg af en lodret Klippe, men det er

fortivrigt bygget af saa store rode Sandsteen, at ikke faa

af disse ere 3 Alen lange og næsten ligesaa tykke. I Nær-

heden er en Kilde, indsluttet af to Iladagtigc, graae Stene

og dækket af en 3 Alen lang rod Steen.

Et Stykke i Nordvest til Vest fra den betydeligste af

Ruinerne, V. for Kirken, sees paa begge Sider af en lille Elv

nogle store Gjerder eller Indhegninger af Ttirv og Stene,

i hvilke man formodentlig om Sommeren har indesluttet

det Ungkvæg, som ikke kunde drives til Fjelds med det

voxne, for at græsses. Længere mod N. V. til V. ligger

mellem endeel Huustomter en Ruin ovenpaa en ganske Had,

hoi Klippe. Tæt N. V. for disse Ruiner gaaer en Mutir af

Torv og Stene fra Fjeldet af lige ned til Stien, i en Stræk-

ning af 980 Skridt. Da der paa den nordre Side af denne

Muur saagodtsom intet Græs findes, „ men vel paa den stin-

dre, synes man ved Muren at have villet frede Hjemjorden

eller Sommerhtisletten
,

at Kreaturerne ikke skulde tilføie
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den Skade 1
. Næsten Miil fra Igalikko N. V. for Kirken

paa et Sted. som kaldes Kaglumiut og som grændser nær

til Tunnudiuarbik Fjorden, findes endnu adskillige, rigtignok

mindre betydelige Huustomter.

Igalikko maatte ganske naturligt blive stærk bebygget

i Oldtiden ,
da det er en af de skjijnneste og græsrigeste

Pladser i hele Gronland. Det er ogsaa hidtil deteneste

Sted i Gronland, hvor adskillige Familier for Oieblikket

paa oldnordisk Viis leve af Fædrift. Igalikko er egentlig
• •

Navnet paa den store Slette, der mod Nord og Ost be-

grændses af Fjeldene Kaglut, Idlerirsæt og Nuiariak, paa

hvilke flere store Steenvarder ere opfbrte, samt af Sletten

llliartarberak
,

og hvis storste Længde fra Nord til Syd er

lidet over Miil, medens dens storste Brede fra Nordost

til Vest er noget over
}T Miil. Mod Syd stoder den til

Fjorden, paa hvis modsatte Side de altid sneedækkede Ta-

blorutit Fjelde kneise. Den Deel af Fjorden, der ligger

Igalikko nærmest, er sjelden længe tilfrossen om Vinteren

paa Grund af de voldsomme sydlige Storme, som stundum
• i

rase her. Disse bevirke ogsaa, at Sneen ikke bliver længe

liggende^, men gaaer tidlig om Foraaret bort af Jorden, saa

Kvæget undertiden gaaer ude næsten til Juni og i Almin-

’) Det fort jener altid Opmærksomhed ,
al Botanikeren Dr. Vabl

ikke har fundet den spiselige \ildt\oxendc Vikke (Vicia cracca Lin.)

andre Steder i Griinland, end i Igalikko, hvor den kun vovede deels

udenfor, deels indenfor et af de ovennævnte Stcengjcrdcr, ^hvormed

et Stykke Jord har været indhegnet og som vistnok har \æret cn

for Kreaturerne fredet Plads, ligesom dc saakaldte 'lune i Island.”

Da den er brugelig som Foderurt, antager Dr. Vabl, at den har

været dyrket paa dette Sted og at den har vedligeholdt sig der siden

Nordboernes Udryddelse. Den siges vel endnu at voxe ved Foden

af Akkul iæroscrsoak i Agluitsok Fjorden (jfr. Annaler for Nord. Oldk.

1838-1839, S. 231), men den synes her at være forvcxlet med l.a-

thyrus maritimus Bigelow (Pisum maritimum Lin.), der voxer ved

alle L jordbredder i Julianehaabs Districl. (Utrykt Skrivelse fra Dr.

Vabl til Dr. Pingel).
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delighed kun holdes inde til Slutningen af Marts eller Be-

gyndelsen af April, ja hyppig endog kortere. Om Somme-
ren voxer Syrer, Kvanner og Bær i Overflod. Af Vildt gi-

ves der Ryper, Ilarer og Bæve i Mængde. Ligeledes er

Fjorden riig paa Sælhunde, Ulker, Lodder m. m. ; i Smaa-

sOerne paa den saakaldte Itiblirsoak findes endeel Smaalax.

Hertil kommer endelig den Fordeel, at Igalikkos Beboere

kunne benytte baade Fiskeriet og Græsgangen i Igalikko

og i Tunnudluarbik Fjorden. Til denne er der nemlig kun

omtrent l Miil
; Veien er desuden saa jævn

,
at man godt

vilde kunne kjore derover.

Et Bosseskud fra Landingsstedet ved Igalikko, ligger

ude i Fjorden en lille Holm eller et Skjær, som i Spring-

tiderne næsten heelt overskylles af Havet. Paa den nord-

lige Ende' er en Ruin 24 Alen lang og 13 Alen bred.

Murenes H(jide var endnu paa enkelte Steder 4 Alen. Et

Par Kabellængder Sydvest for denne Holm, ligger en anden

græsbevoxet Holm med to Ruiner, der stude tæt op til

hinanden. Efter al Sandsynlighed have disse Huse nærmest
%

været anlagte for Fiskeriets Skyld 1
.

Naar man fra Igalikko vender sig mod Syd og fOlger

Fjordens vestlige Bred, træffes adskillige Ruiner. En Fjer-

dingvej fra Igalikko ved Kaglut o: Fjelddalen, forekomme

allerede Huustomter og Ruiner af en lille, 7 Alen lang og

5 Alen bred Bygning, der formodentlig i sin Tid har været

et Forraadshuus eller, som Gronlænderne mene, en Slag-

Fælde (Bjornefælde). Ved Nulluk og Nai'æt sees atter Huus-

tomter, men da der hverken gives Underland eller Græs-

]

) Annaler: ^Samleren 6te Bd. S. 1208-1230. C. Pinsel i Nordisk

Tidsskrift for Oldkyndighcd I, 97-100, jfr. ssteds. S. 221-222; III,

222-223. Beretning af I. Vabl, II, 318-319. Beretn. af Esmann.

Beretn. af J. Mathiesen i Annaler for Nord. Oldkyndh. 1836-1837,

S. 126-128 og liere vidtloftige, tildecis utrykte Beretn. af Pastor J.

F. Jorgensen i Selskabets Arcliiv. Jfr de enkelte Uddrag i Annaler

for Nord. Oldk. 1838-1839, S. 234-236 og 1842-1843, S. 340-342.
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gange omkring dem , have de sikkert enten kun været

Gjemmesteder for det Ho, der maaskee er indsamlet hist

og her paa Fjeldene, eller ogsaa have de muligen været be-

boede af Fiskere. Derimod Syd for Naiæt ved Sirksardluk-

tok o: den slemme Strandbred ,
vil man finde et anseeligt

og forhen vistnok græsbevoxet Underland ved at gaae over

en hbi Bakke eller et lavt Fjeld, som begrændser det mod

Sosiden. Forresten er det ogsaa paa de andre Sider omgivet

af en Fjeldstrækning, i hvilken især 3 Fjelde ved deres Storrelse

tildrage sig Opmærksomhed. Denne Slette eller rettere Dal

gjennemstrommes af en betydelig Elv, Korksoak o: Storelven,

som, efter at have optaget en mindre Elv, falder ud i Fjor-

den lige ved Landingsstedet. Langs med Elven, temmelig

nær ved den
,

ligge en heel Deel Ruiner. I Dalen har

man talt over 14 Ruiner og mange skulle dog være til-

intetgjorte. En omtrent tilsvarende Samling af Huustomter

ligger et Par Mile sydligere ved Mursartok eller lglorsoit

o: de store Huse. Et af Husene har været 32 Alen langt

og 8 Alen bredt, og synes at have haft 3 Afdelinger; i et

andet Huus har en tlad Klippe dannet Gulvet. Ved Grav-

ning i Tomterne findes ogsaa her en Mængde Kul. Om-

givelserne ere usædvanlig smukke. Det betydelige Under-

land, som er bevoxet med frodigt Græs, omkrandses af

græs- og skovbegroede Fjelde, fra hvilke en lille Elv bug-

ter sig ned gjennem Sletten. Ved Kaneitsut og Ikinek,

ligesom ogsaa yderst i Fjorden ved Uperniviarsuk, fore-

komme smaae, tildeels græsbevoxede Sletter, paa hvilke

sees Spor af Ruiner, tre til fire paa hvert Sted 1
.

Vesten for Uperniviarsuk begynder Kakortok Fjor-

den, der stundum betragtes som en Arm af Igalikko Fjorden.

Paa den nordostlige Side, omtrent en Miil fra Mundingen,

træfles i en med Vidiekrat bevoxet Dal, en Huusmuur,

som ene har været opreist af flade, graa Stene, uden Spor

]

) Arclander :
„Samleren” 6te B. S. 1218-1231. Utrykt Beretning

»1 Paslor J. F. Jorgenscn i Selskabets historiske Archiv.

Gronlands historiske Mindesmærker. 3 Bind. («^2)
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til Forbindingsmiddel. Inderst i Fjorden ved Tessiursak,

en halv Miil længere borte, er en lille Græsmark med nogle

Huustomter, og udenfor dem i Fjorden har der paa et

Skjær eller en Holm ligeledes været et Huus. Igjennem

Tessiursak Dalen, som vandes af en fiskerig Elv og som

har smukke Græssletter, kan man temmelig let komme
baade til Sirksardluktok i Igalikko Fjorden og til Tunnud-

luarbik Fjorden.

En halv Miils Vei Vest for Tessiursak findes den mærk-

værdige vel bevarede Kirkeruin, som er afbildet Tab. VIII,

og hvoraf tillige en Grundtegning i Forbindelse med de

omliggende Huustomter er meddeelt paa Tab. VII. Den

har ikke haft nogen betydelig Stfirrelse; udvendig maalt

er den 25 Alen 16 Tommer lang og indvendig 20 Alen 22

Tommer lang, udvendig 12 Alen 13 Tommer bred og ind-

vendig 8 Alen 5 Tommer bred. Den ligger Omtrent i Ret-

ningen Ost til Vest. Af Murene var endnu for endeel Aar

siden den fistre over 9 Alen, og den vestre 8 Alen lifii.

Murene bestaae af Stene, der med stor Omhu ere sam-

menffiiede, ja paa nogle Steder ere de kjendelig tilhug-

gede. Imidlertid liar man yderst sparsomt og kun i det

Indre af Kirken anvendt virkelig Kalk. Paa Hovedfacaden,

som er i Syd og vender mod Sfien, har der været 4 Vin-

duer og 2 Dfirre, men den nordre Muur har neppe haft

mere end 2 Vinduer. Hovedingangen var sikkert i den

vestre Endemuur; oven over den er et stort Vindue, hvor-

til et modsvarende kunstig hvælvet Vindue er anbragt i den

fistre Endemuur. Inden i Kirken i den nordre og sfindre

Muur, sees smaa Nicher eller Fordybninger,, rimeligviis be-

stemte til Helgenbilleder og deslige. I en Steen i Muren

ere 24 eller 26 parallele Streger tydelig indridsede, uden

at der dog kan spores nogen Indskrift.

Som en af Aarsagerne til
, at denne Kirkeruin er saa

vel bevaret fremfor de andre Ruiner i Grfinland
,

har man
tænkt sig, at Kirken maatte være en af de yngste Ryg-
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ninger, som Nordboerne have opfort lier; muligen er den

ikke engang nogensinde bleven fuldfærdig. Flere Gange,

og allerede i forrige Aarhundrede, er Kirkens Indre blevet

ryddet, uden at man dog har fundet noget, der fortjener

videre Omlale. Ligesaalidet erholdtes synderligt Udbytte

af Kirkegaardens Omgravning. Man stødte kun paa stærkt

fortærede Menneskebeen og faa Stykker uldent Tøi, som

hensmuldrede ved Berøreisen. Selv disse enkelte Grave

har man villet ansee for ældre, end Kirkebygningen. I en

Afstand fra denne af li til 14 Alen har Kirkegaarden væ-

ret indhegnet af et Steengjerde, som endnu er kjendeligt.

Omtrent 92 Alen N. V. for Kirken ligge Tomterne af et

Huus, som sædvanlig antages for den gamle Præstebolig,

og som næst efter Kirken er det bedst bevarede der paa

Stedet. Ved at udgrave det fandtes en Mængde Vegsteens-

stykker, der øiensynlig ere Brudstykker af Kar, som senere

have været anvendte til Synkestene i Fiskegarn. Enkelte af

dem ere betegnede med Kors. Blandt de (ivrige omlig-

gende Ruiner maa endnu udhæves en cirkelrund Bygning,

22-24 Skridt i Gjennemsnit, af den Art, som man, uvist

om med Rette, har antaget for Klokketaarne, da de gjerne

træffes i Nærheden af Kirker. Dens Afstand fra Kirken er

2 til 300 Skridt; Murene, som ere opførte af utilhuggede

Stene, ere endnu 1 til 2^ Alen h(iie. Kakortok Kirken

ligger paa en Slette, hvis Længde skal beløbe sig til 1000

Skridt og hvis Brede er henved 300 Skridt. Sletten be-

grændses mod Nord af lodretstaaende, omtrent 40 Fod liøie

Klipper, bag hvilke der hæve sig Fjelde af 3 til 4000 Fods

Høide. Forresten udmærker Sletten sig aldeles ikke ved Over-

flod af Græs, tvertimod er den bevoxet med Vidier og Lyng ;

maaskee have dog Markerne i ældre Tid været rigere paa

Græs. Heller ikke synes Fjordens nordvestlige og vestlige

Bred at have haft andet Underland, end smaa Græssletter;

man har derfor ogsaa kun et Par Steder fundet ubetydelige

Ruiner,- nemlig Vest for Næsset Noukkarsok og Kakortok,

(52#)
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i Bugten Iterdlarsoak og nær ved Colonien Julianehaab 1
.

••

Ellers trædes ogsaa nogle Ruiner ved Kårsoak paa Ostsiden
••

af Oen Akpaitsivik, som ligger i Kakortok Fjordens Mun-

ding. Ifølge et endnu levende Sagn hos Grønlænderne,
••

skal Oen have faaet Navn af Akpaitsivik o: Lobestedct,

fordi deres Forfædre her maatte (lygte for Kablunakkerne

(Nordboerne). Det siges nemlig, at disse levede længe i

Kakortok Fjorden, efterat deres Landsmænd vare udryddede

i det øvrige Grønland, og at de især skulle liave haft Tilhold

i Kakortok Kirken 2
. Men da en Grønlænder engang dræbte

en Nordbo, overfaldt Nordboerne til Gjengjeld en heel Deel

Grønlændere, som boede paa Vestsiden af Akpaitsivik, og

myrdede Kvinder, Born og alle dem, der ikke vare saa

heldige at undslippe ved Flugt. Striden var altsaa for Alvor

begyndt. De flygtede Grønlændere begave sig til Narksak,

imellem Tunnudluarbik og Sermelik Fjordene, hvor de en

heel Vinter forberedede Hævnen. Mændene tildannede Buer

og Pile, medens Fruentimmerne forarbeidede ganske hvide

Sælhundeskind til Overtræk for Baadene. Om Foraaret

roede de til Kakortok Fjorden, og da de havde naaet dens

Munding, lode de Baadene drive forVinden ind ad Fjorden.

Nordboerne antoge de med hvide Skind overtrukne Baade

for Isstykker og anede ingen Fare. Men om Natten sam-

lede Grønlænderne en Mængde Lyng og Ener sammen om
Nordboernes Huse og tændte ild deri. Alle Nordboerne

brændte inde, med Undtagelse af deres Høvding uUngertok”

eller „Ongartok”, som var lige udmærket ved Styrke og

Behændighed, og som sprang ud af et Vindue med sin

Søn, en lille Dreng, under Armen. Senere flakkede Un-

]

) I Fjorden udenfor Julianehaab cr op fisket en Synke- eller

Sænkcsleen af Vcgslecn, hvorpan er indridset en Fisk Den sees af-

bildet Tab. X Fig, 1 1 ;
men del cr forti vyigt noget tvivlsomt, om den

cr af gammel nordisk Oprindelse.
2
) Denne Deel af Sagnet cr vistnok opstaaet deraf, at Kirkeruinen

cr saa usædvanlig vel bevaret.
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gertok om under mange Farer — eengang maatte han

endog, for at redde sit Liv, kaste Stfnnen i en Indso —
indtil han endelig blev dræbt langt sydpaa. Om denne

Begivenhed skulle Grønlænderne endog have haft en gam-

mel Folkesang, der nu paa et enkelt Vers nær, er gaaet

i Forglemmelse. lovrigt fortælles et noget lignende Sagn

om Igalikkoboernes Undergang 1
. Deres Hovding siges at

have heddet u01ave” eller u01avik”. Han skal have været

meget rug
,
fornemmelig paa Kvæg. Tillige skal han have

været saa stærk, at han kunde bære en Hvalros paa Byggen

eller en fuldvoxen Svartside (Phoca GrOnlandica) under hver

Arm. Nogle GrOnlændere ville vide, at Fjorden er kaldet

Kakortok o: livid, fordi Kirken i gamle Dage skinnede saa

hvid, at den saaes i temmelig lang Frastand. Andre der-

imod mene, at Fjordens lyse Bund maaskee snarere har

givet Anledning til Navnet 2
.

En god Miil Vest for Julianehaab, gaaer en lille Bugt

ind i Landet, i hvilken idetmindste een, aldeles sammen-

styrtet, Ruin ligger paa Bredden af en Elv. Ikke langt fra

dette Sted, som GrOnlænderne efter en Klippehule (Karo-

suak) i Nærheden benævne Karosuarmiut (o: de der beboe

den lille Klippehule), trædes en meget stor Ruinhob ved

Singitsok. Husene her synes at være (idelagte ved Ild;

thi ved anstillede Eftergravninger fandtes ikke alene Kul,

*) Hvorledes dctle Sagn imidlertid tildecis maa være opstaact ved

Misforstaaelser af Europæerne, oplyses af Pastor Jcirgenson i Annaler

for Nord. Oldk. 1838-1839, S. 242.

2
) A. Olsen i Thorhallescns Efterretning om Rudera, S. 46-49.

Arctander i Samleren, 6le Bd. S. 1123, 1231-1237. C. Pingel i Nord.

Tid.ssk. for Oldk. I, lOO-iOl. Granit ssteds. S. 151-156 og Reise

til Ostkysten, S. 42-46, hvor tillige flere Afbildninger af Kirken

findes, ligesom i Rnfns Antiquitatcs Americanæ Tab. IX, jfr. S. 344-

347. J. Mathiesen i Annaler for Nord. Oldkyndigh. 1836-1837,

S. 128-129 og 131-133. J. F. Jiirgensen i Annalerne for 1838-

1839, S. 237-243 og 1842-1843, S. 342-343, og utrykte Beretninger

af samme i Selskabets historiske Arcliiv.
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inen selv Stenene vare i den Grad forbrændte, at de smul-

drede bort. Ved Mundingen af Kangerdluarsuk Fjorden

under Fjeldet Nunarsoeitsiak sees nogle ubetydelige Huus-

tomter ved Nunarsoeitsiak Igloko (o: Husene ved N.). Et

af Husene er i sin Tid undersøgt, dog uden at give det

mindste Udbytte. Vest for Ruinerne, mellem Fjeldene, er

der Spor af et Stecngjerde, 30 Alen i Fiirkant. I Fjorden

forekommer ikkun saare lidet Underland og fdlgelig ogsaa

kun faa Ruiner. Hidtil kjendes ikke andre, end tre Huus-

tomter ved Siaglit, paa den nordvestre Side af Fjorden,

omtrent en halv Miil fra dennes Bund. Den omgivende

Slette er af ringe Betydenhed 1

.

Ligesom lgalikko, saaledcs har ogsaa Tunnudmjarbik
Fjorden været en af de i Fortiden stærkest bebyggede Fjorde

i Grønland. Dette gjælder dog især om den nordvestlige

Side, da den sydostlige neppe har haft synderlig Befolk-

ning. Heelt ude fra Fjordmundingen ere Bredderne i en

temmelig lang Strækning hverken beboelige eller tilgænge-

lige
;

de ere saa bratte
,

at man endog kun vanskelig kan

lægge til Land med Konebaad. Først i Nærheden af Bug-

ten Poruk, der selv i Almindelighed er ubefarlig formedelst

Is, forekomme adskillige svage Spor af gamle nordiske Huse,

nemlig ved Ivaglumiut, Miil Vest for lgalikko, ved Iglor-

soararsuk og Akkilliarusæk. Nord for den sidstnævnte Plads

lindes en for Gronland stor Sletle, som gjennemstrOmmes

af den stdrste Elv i Tunnudluarbik Fjorden. Længere mod
Nord træffes atter Huustomter ved Kiektok. Dette Sted

har nu lidet eller intet Græs ; Underlandet er bevoxet med

Vidier og Lyng. Stedet har selv i ældre Tid vist hort til

de ringere; muligen have Husene ikke engang været andet

end Ho- og Fiskerhytter. Ved Iterdlek og Kornok fore-

komme vel Ruiner i noget storre Antal, men hvis Græs-

*) C. Pingel i Nord. Tidsskr. for Oldk. I, 101 og Annaler for

Nord- Oldk. 1836-1837 S. 130. J. Mathiesen ssteds. S. 129-130.

Arctandcr: „Samleren” Gte B. S. 1240-1242.
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pletterne ikke tidligere have været meget stdrre og frodi-

gere, end de nu ere, kunne disse neppe have givet noget

stort Udbytte.

Tessiursak derimod, som ligger midtveis imellem Kor-

nok og Fjordens Bund eller Kingoå, er af bedre Beskaf-

fenhed. Det er taalelig godt forsynet med Kratskov af

Birk og Vidie, og har Græsmarker, som i ældre Tid maae

have været ret gode. Adskillige Ruiner træffes ogsaa her,

deels paa begge Sider af to Elve, deels oppe paa et Fjeld

og endelig tæt ved Stranden. Ruinerne ere dog for stor-

ste Delen ganske ubetydelige. Forhen vil man ogsaa have

fundet Huustomter i det Inderste af Fjorden ved Kingoå,

men de synes nu at være forsvundne. Imidlertid lade Om-

givelserne formode en gammel Bebyggelse. Landet er tem-

melig græsrigt, har en forholdsviis god Birkeskov, i hvilken

der findes Træer med Stammer af Tykkelse som et Laar,

desuden en Deel Vidiekrat og har i det Hele et meget

smukt Udseende. Fra de liOie Fjelde inde i Tunnudluarbik

styrter en bred, fiskerig Elv sig ud i Fjorden. Elven lober

i saa stærk Fart, at det vilde være et voveligt Arbeide at

sætte over den. Tidlig om Foraaret skal den overskylle

næsten hele Sletten, og dens Lob er da endnu voldsommere.

Utokarmiut er Navnet paa en ret anseelig Slette N. V. for

Kingoå. Den synes ei at være meget græsrig, men er

mest bevoxet med Lyng og Mos
;
dog findes der enkelte

Steder ret godt Græs, Kvanner og en Mængde Syrer. Fjel-

dene der omkring ere meget steenrige og have saaledes

neppe afgivet Græsgange. Som sædvanlig er der ogsaa

en Elv
,
ved hvilken nogle, men aldeles forfaldne, nordiske

Rudera findes.

Paa den nordvestlige Side af Fjorden ligge nærmest Syd

for Utokarmiut i en ikke ringe Dal Ruiner ved Kordluktok.

Et Par af dem ere af besynderlig uregelmæssige Former, og

indeholde flere Afdelinger. 1 den ene har man endog villet

see en Kirkeruin, hvilket dog turde være lidet sandsynligt,
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især da der ikke er fundet Spor til nogensomhelst Kirke-

gaard. Blandt de andre Huustomter have adskillige haft

en Længde af omtrent 35 Skridt. Fra Fjeldene Vest for

Kordluktok sees Sermelik Fjorden, og Afstanden er ikke storre

end at de gamle Beboere af Kordluktok og den nærmeste
V f

Egn i Sermelik kunne, især om Vinteren, paa et Par Timer

have gjort Besogsreiser til hinanden. Underlandet ved Kord-

luktok er ret smukt, men Græsset temmelig henvisnet,

hvilket vistnok er en Folge af, at det aldrig bliver slaaet,

hvorved det nye Græs kvæles af det gamle; Kvanner voxe

lier i Mængde. En Elv, som er rig paa Lax, af hvilke

nogle ere 1 Alen lange, har ufejlbarlig givet Stedet Navnet

Kordluktok (orden betydelig slemme Elv); selv kaldes den

ogsaa saaledes. Den styrter i brusende Fart ned fra de i

Nord liggende hoie Fjelde og deler sig ved sit Udlob i flere

smaae Elve. Ved denne Elv er Kordluktok adskilt fra

Umiæksæt, hvor Nordboerne i sin Tid have haft Boli-

ger. Underlandet har upaatvi vlelig forhen været frugtbart,

imidlertid er dog den vestligste Deel stcenrig. Fjeldene

vilde endnu kunne afgive gode Græsgange. Paa Sletten,

hvor der foruden Græs voxer en Deel Kvanner og Vidier,

ligge over 20 Ruiner. Tre af disse ere byggede op til en

Klippeblok, der altsaa danner den ene Sidevæg i Husene.

Vest for dem synes at have staaet en stor Bygning, af en

næsten cirkelrund Form og henved 70 Skridt i Omkreds.

Den skal ikke være uliig de runde Bygninger, som ovenfor

ere .beskrevne ved Igalikko o. Il St. Paa Sletten træffes

ogsaa enkelte store Indhegninger, ligesom i Igalikko. Op-
gangen fra Soen til Umiæksæt er meget vanskelig, da man
maa klattre over losc Stene; tillands kan man derimod let

komme til Umiæksæt fra Kaksiårsuk, da det mellemliggende

Land er fladt. Maaskee have ogsaa disse to Steder paa
Grund af deres Nærhed i Fortiden været forenede under
eet Navn, men Kaksiårsuk har dog aabenbart været det

betydeligste. Kaksiårsuk er nemlig en af de skjdnneste,
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om ikke den skjonnestc Plads i hele Gronland. Den har

en betydelig Længde fra Ost til Vest og bestaaer af smaa
Pakker, der danne yndige, græsrige Dale. Græs voxer

overalt i saadan Mængde, at et ikke lille Antal Kreaturer

vilde kunne overfodes her. At ogsaa Nordboerne gjerne

have boet paa dette Sted, secs af de ved Elven liggende,

talrige Ruiner, der nok ere Levninger af 20 til 30 old-

nordiske Huse; desuden har der omtrent 150 Skridt fra

Landingsstedet staaet en Kirke, livis Omrids endnu ere

kjendelige. Dens Længde fra Ost til Vest er 24 Alen og

dens Brede 13 Alen. Den har tildeels været opfort af til-

huggede Stene og er omringet af en Muur, hvis Afstand

fra Bygningen er mellem 10 og 16 Alen. Kirkegaarden,

som indesluttedes af denne Muur, har man ladet udgrave,

hvorved der ikke alene fandtes Menneskebeen
, men ogsaa

Liigklæder.

Omtrent \ Miil Syd for Kaksiårsuk udbreder der sig

alter en smuk, frodig Græsslette, som nu er stærkt over-

voxet af Kratskov. Oppe paa Fjeldene gives ogsaa gode

Græsgange, som ere tilstrækkelige til at give mange Krea-
turer Sommerfodc. Stedet, som kaldes Nougarsuk (o: en
Odde), synes at have været bebygget med to Gaarde, mel-

lem hvilke en lille Elv dannede Grændsen. Ruinerne af

de formeentlige Vaaningshuse ere noget stdrre end de an-
dre og have tillige været afdeelte i to, omtrent ligestore

Værelser 1
. Ogsaa ved Irvsumiut og Sidlisit (Kaglumiut?)

ere tilsvarende frugtbare Sletter og gode Græsgange; paa
det førstnævnte Sted har der neppe været mere end een,

men paa den sidstnævnte Plads to eller tre Gaarde. Ved
Mussæk tok ligger endnu en enkelt Huustomt, men Syd
derfor begrændses Fjordbredden af de hoie Maagefjelde

(Naiarsoit). Saasnart disse ophore, trælles en anseelig

Slette ved Epiutak. Den Deel af Jorden, der ikke er til—

Nord vest for Nougarsuk og

Ruiner ved Sarpik; de ere hidtil

Knksinrsuk siges der at være nogle

ikke nærm ere undersogte;
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groet af Vidiekrat, bærer meget tykt og lioit Græs, og

ovenpaa Fjeldet, i Dalene og Lierne, voxer ligeledes overalt

det fine Bladgræs, der holdes for et ypperligt Foder til

Kreaturer. Foruden 3 Ruiner, der ligge omtrent 200 Skridt

fra Fjorden, og af hvilke den største muligen har været et

Vaaningshuus, findes der endnu to Huustomter længere

mod Nord og Nordvest. Den ene af dem er anlagt paa

en Klippe og har haft en Længde af 7 til S og en Brede

af 5 til 6 Skridt. Indgangen og Vinduet have vendt ud

til Soen. Da der har været saa god Udsigt hertil, turde

Bygningen maaskee have været et Slags Udkigsted enten

for Fiskeriets, eller for mulige Overfalds Skyld. Enkelte,

paa lignende Steder beliggende Bygninger ved Sirksardluktok

og Kaksiårsuk (i Igalikkofjorden) samt ved Kakortok, synes
••

at være opforte i samme Oiemed. Ifølge Grønlændernes

Udsagn, skal der endnu inde i Landet findes adskillige Rui-

ner og laxerige Indsoer mellem Epiutak og Irvsumiut.

Længere mod Sydvest ligger Korugungoak eller Tun-

nuarmiut ved en Bugt med et smalt Indlob, som vilde

kunne blive en fortræffelig Skibshavn. Det antages endog,

at 100 Skibe paa eengang kunde ankre i Havnen. Under-

landet er ikke af synderlig Betydenbed
;

de græsbevoxede

Sletter ere baado smaa og temmelig maadelige. Inderst i

Bugten forekomme nogle faa Huustomter, blandt hvilke een,

som har været meget net opbygget, staaer med Mure af

en Mands Høide over Jorden. Afstanden fra Tunnuarmiut

til Epiutak er tilsøes henved ^ Miil, men om Vinteren,

naar den ferske Sø, som er imellem Stederne, tillægges,

er Veien over Land neppe \ Miil. En Laxeelv løber fra

denne Sø ned til Havet; ogsaa i Søen selv skulle Laxene

undertiden gaae op. Ved Sivesokæt og lvingoit træffes

enkelte Levninger af europæiske Huse, som vistnok kun

have været Fiskerhytter eller Høhuse. Alleryderst i Fjord-

mundingen, eller maaskee rettere mellem Tunnudluarbik og

Sermelik Fjordene, og Vesten for det temmelig bratte For-
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bjerg Nougarsuk, ligger Narksak o: jævn Mark. Omgivel-

serne svare ogsaa til Navnet. Jordbunden er just ikke af

den bedste Art, men Sletterne og Græsmarkerne hore til

de største i Grønland.

Paa begge Sider af en Elv sees endeel Huustomter, nogle

af 30 til 40 Alens Længde
;
een Ruinhob er 84 Al. lang og 32

Al. bred. I denne sidste bar man opgravet tiere smukke, Hade

Stene. Sydvest herfor er en Kilde, hvor Vandet fremvæl-

der i Sandet; den har forlien været indhegnet. 1 en Byg-
• •

ning nær ved Landingsstedet, 35 Alen lang fra Ost til Vest

og omtrent 9 Alen bred, trædes Grave, som ere opmurede

af Stene, der slutte tæt til hinanden. Disse Grave, som

tillige dækkes af store, flade Stene, indeslutte Skeletter og

udgives almindelig af Grønlænderne for de gamle Kablunak-

kers Gravsteder. Man har derfor troet, at den nysnævnte

Bygning kunde have været én Kirke; men det maa dog

bemærkes, at tilsvarende Grave ere opdagede saavel i en

anden nærliggende Bygning, som ogsaa ved Tunnuarmiut.

Det er overhovedet tvivlsomt, om ikke Gravene ere af

grønlandsk Oprindelse.

Tunnudluarbik Fjordens Bredder udmærke sig ikke

alene ved rige Græsgange, som vilde kunne føde en stor

Mængde Køer og Faar, men ogsaa ved Overflod af Brænde.

Fjorden selv frembvder talrige Lax, Ulke, Torsk og Saraud-

likker; af Sælhunde gives der ligeledes mange, især om
Efteraaret og Foraaret. Ved Narksak og Noungmiut ere

bekjendte Fiskebanker, hvor Rødfisk (Terca Norvegica),

Kaleraglikken (Hippoglossus pmgvis) og Netarnakken (Hip-

poglossus vulgaris) fiskes i betydelig Mængde. Af Fugle-

vildt forekomme Ryper, Vildænder og en stor Deel Maager

og Tatterater, de sidste især paa det saakaldte Maagefjeld.

Af Landvildt er der Harer og, som det berettes, inde i

Landet tillige Rensdyr. Isen ligger temmelig længe i Fjor-

den, som ogsaa fryser meget tidlig til
1

.

t

) A. Olsen i Thoriiallescns Efterretning om Rudera, S. 49-52.
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Ligeoverfor Narksak og ud for Sermelik Fjordens Mun-
••

ding, ligger en lang O, Tuktotdk, som har noget Græs og

Brændsel, men iovrigt er sumpig og ujævn. Paa dens Ost-

lige Kyst i Nærheden af et Par Elve har der forhen staaet

en halvsnees Huse. Af Sermelik Fjorden synes den syd-

ostlige Kyst i en lang Strækning ikke at have været be-

bygget af Nordboerne. Ved Isarok, hvorfra der er Over-

gang til Ivaksiårsuk i Tunnudluarbik Fjorden, ere de fOrste
t

Ruiner forefundne. Landet mellem Isarok og Kaksiårsuk

beskrives som overmaade smukt. Allerede fra det forste

Fjeld bag Ivaksiarsuk sees Sermelik Fjorden, og Veien hertil

gaaer nu bestandig nedad over hoiere og lavere Bakker.

I forskjellige Retninger gjennemskjæres Bjergene af Smaa-

soer, hvorfra Elve til begge Fjorde have deres Udspring.

Hist og her voxer Vidiekrat i 1 til 2 Alens H(jide, og til

langt ud paa Aaret prange Bakkerne med en i GrOnland

sjelden yppig Vegetation. I Baggrunden danne liOie, med
evig Is og Snee bedækkede Bjerge ligesom et Hegn om
dette frugtbare Land. Egnen omkring Isarok er ogsaa me-

get græsrig, har godt Brændsel og skal i det Hele hore

til de skjonneste Steder i Julianehaabs District. Blandt

Huustomterne
, der ere omtrent ti i Antal, men som ere

spredte i 6 til 7 Klynger, med et Mellemrum af 100 og

200 Skridt, mene Gronlænderne at kunne paavise Levnin-

gerne af en Kirkebygning. Huset har idetmindste haft en
••

Længde af 41 Alen fra Ost til Vest og en Brede af 17

Alen, og det har desuden været opfort af smukke, r()de

Stene. Uagtet Eftergravninger anstilledes i Ruinen, fandtes

dog Intet uden nogle ret nette fiirkantede Stene med ind-

huggede Zirater. Af andre nordiske Mindesmærker sees

ved Isarok, foruden adskillige Varder, en stor Indhegning,

P. O. Valliie,
(CSanilcren’’ 1 Bd. S. 170-1/4. Arctandcr, <tSamlc-

ren” Gtc Bd. S. 1123-1159. O. Kulten i Nord. Tidssk. for Oldk.

II, 320-324, men især utrykte Beretninger af J. F. Jorgensen. Jfr.

dog Annaler for Nord. Oldk. 1842-1843, S. 343-344.
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som paa den nordlige og vestlige Side er fast Klippemuur

og iflvrigt bestaaer af et vel bevaret Steengjerde, der mod
Ost er 128 og mod Syd 106 Fod langt. Et Par lignende

Indhegninger træffes længere mod Nord ved Tingimiut, ikke

langt fra en Elv og omtrent i Miils Vei inde i Landet.

Henved en halv Miil fra dem igjen findes en haivsnees
« « |

Ruiner, der fordetmeste ligge enkeltviis, i en Afstand af 50

Skridt fra hinanden. Ikkun i et Par Tilfælde kunne baade

Vaaningshuse og Udhuse paavises samlede. Af to Huus-
tomter, som ligge tæt ved hinanden, har saaledes den ene

kjendelig været en Staldbygning; 5 store Stene, der endnu

staae paa deres Pladser, have dannet o Aflukker eller Raase

for Kreaturer. Nord for denne Bygning lober en Elv. Eg-
nen ved Tingimiut, som Grønlænderne i Skjønhed ville

ligne med Igalikko, har i det Hele vistnok været meget

skikket til Kvægavl. Dette gjælder ogsaa om de nordfor

beliggende Steder Kakkaitsiak og Tessiursårsuk, hvis Skjon-

hed meget berømmes. At de have været stærkt beboede,

vise de mange Ruiner, som endnu ere synlige. Kakkait-

siak har, foruden nogle Varder, omtrent tolv Ruiner, blandt

hvilke to Staldbygninger med Levninger af Baase, og Tes-

siursårsuk har henved tyve Ruiner. Paa den sydlige Side

af Sermelik Fjorden forekomme endnu £ Miil fra Tessiur-

sårsuk, ved Kangerdluak nogle Huustomter, men disse ere

hidtil ikke nøiero undersøgte. Et Par Smaaøer eller Holme
i Fjorden Vest for Tingimiut frembyde ogsaa Tomterne af

tre til fire Bygninger.

Det Inderste af Sermelik Fjorden bedækkes af en stor

Isblink, og foruden denne skulle to mindre findes henimod

Midten af Fjordens nordvestlige Side. Syd for dem trædes

en Række Ruiner, som fortsætte sig heelt ned i Ikersoak

eller Bredefjord, og som give et nyt Beviis paa, at de gamle

Nordboere fornemmelig have anlagt deres Huse mod Syd,

eHer paa den nordlige Side af Fjordene.

Fkalluit eller Ekalluarsoi't, som er nærmest ved den syd-
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ligste Isblink, har allerede et ret smukt Udseende, om det

endog ikke er saa græsrigt, som de ovenomtalte Egne paa

den modsatte Side af Fjorden. Ovenpaa den sydvestlige Pynt

af Landet var opreist en Varde, der nu er omstyrlet. Henved

300 Skridt fra Landingsstedet begynde Ruinerne at vise sig

og udbrede sig dernæst i et Antal af mere end 20 over

hele Landet. Omtrent 100 Skridt Nord for en stor Elv

sees blandt liere 4 Ruiner, byggede sammen i Eet; den fOrste

er 18, den anden og tredie 14 og den fjerde 8 Alen lang,

medens Preden er mellem 7 og 8 Alen. Karmæt, Sydvest

for Ekalluit har ikkun fire til fem ubetydelige Huustomter.

Det er sumpigt og har vel noget Enekrat, men lidet Græs.

Kakse synes at være bedre forsynet med Græs og Krat,

ligesom ogsaa at være et Hadere Land, men det har dog

ikke synderlig flere Huustomter. Derimod træfles henved

15 Ruiner ved Kangerdluarsuk, uagtet det ikke er saa rigt

paa Græs; det har en Deel Rirke- og Enekrat og Overflod

af fiint Leer og Sand. Ved Narksarksoak, som ikke mang-

ler Græs, forekomme de yderste Ruiner i Sermelik Fjorden,

med mindre man vil ansee Ikersoak eller Rredefjorden, der

nu tager sin Regyndelse, for at udgjOre en Deel af Serme-

lik. Dette turde maaskee være det retteste, da Ikersoak

for sig alene nærmest er et bredt Sund og ikke nogen

Fjord. 1 den Rugt, som skjærer sig ind Syd for Narksark-

soak, findes mod Vesten enkelte Ruiner ved Tunno, en

temmelig sumpig, med lidet Græs og Enekrat bevoxet Plads.

Af samme Reskafienhed er Landet ved Kangerdluak og

Nulluk, som hver især have en halvsnees Ruiner, der ere

anlagte nær ved Elve. Omtrent det dobbelte Antal Ruiner

træfles endelig ved Kopitarmiut, hvor fire smaa Elve falde

ud i Fjorden. Stedet har Overflodighed af Græs, saavelsom

af Rirke og Enekrat.

Ruinerne i Kopitarmiut ere de sidste betydeligere, man

bestemt veed at paavise i Julianehaabs District. Rigtignok

fortælle Gronlænderne, at ikke faa Levninger af europæiske
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Huse skulle findes i de to Fjorde, Immartinek og Sermit-

sialik, som Vest for Ikersoak gaae op i Landet. Men

uagtet man i sin Tid har modtaget Lofte om disse tvende

ubekjendte Fjordes Undersøgelse, er man dog ikke istand

til at meddele nogen Efterretning om dem, enten i anti-

quarisk eller nogensomhelst anden Henseende. Det synes,

at de Indfodte kun yderst sjelden besOge disse Isefjorde,

og at maaskep aldrig nogen Europæer er trængt ind i dem,

efterat Landet paany er blevet coloniseret.

Medens Julianehaabs District udmærker sig ved en

overordentlig Mængde oldnordiske Mindesmærker, danner

det nærmest norden forliggende Fredeiukshaabs District

en stærk Modsætning dertil. Fjordene her ere rigtignok

langtfra saa bereiste, som Julianehaabs Fjorde, men allerede

Landets Beskaffenhed synes at have været mindre gunstig

for en videre udbredt Bebyggelse. Fra Ikersoak eller Brede-

fjorden gaaer saaledes Isen i en betydelig Strækning opad

mod Arksut Fjorden, enten lige til eller dog meget nær til

Kysten. Omtrent i Miil Syd for Arksut er der, iftilge

Grønlændernes Udsagn, en temmelig lang og grundet Fjord,

lka, paa hvis Nordside nogle ubetydelige Ruiner siges at

ligge. Sikre nordiske Ruiner forekomme tæt ved Sydsiden

af Arksut Fjordens Munding. En smal Landstrimmel dan-

ner paa dette Sted en lille Bugt med en Dal, der kaldes

Utokamiut (o: de gamle Beboere), og som indesluttes paa

tre Sider af hdie Fjelde; ikkun mod Syd aabner Dalen sig.

V ed en lille Elv sees Tomterne af liere Huse y -der have

staaet nær ved hinanden. Dalen er overhovedet ikke me-

get stor og Vegetationen heller ikke stærk, saa dens gamle

Beboere rimeligviis fordetmeste have ernæret sig af Fiskeri.

Raa den modsatte Side af Fjordmundingen strax Vest for

Forsøget Arksut, er en trang Dal, hvor nogle lignende for-

faldne Huustomter trædes. Ved at rydde op i Ruinerne

har man fundet enkelte Stykker forarbeidet Vegsteen. I
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Nærheden var der forhen en Kratskov. Bagved Dalen hæ-

ver sig det majestætiske, skyhøie Kunnak Fjeld, Ved Fo-
••

den af dette, længere mod Osten paa Fjordens Nordside,

findes to Bugter, som kun ere adskilte ved et Næs, og i

dem to Dale, mellem hvilke en maadelig Fjeldstrækning

danner Grændsen. Begge Dalene gjennemstrømmes af Elve,

men uagtet den vestligste Dal baade er størst og rigest

paa Græs
,
synes dog kun den ostligste at have været be-

bygget med et Par Huse
;

ikke langt fra Ruinerne af disse

er tillige en med Stene udlagt Fiirkant, 40 til 12 Alen i

Qvadrat, maaskee Grunden til en ufuldendt Bygning. For-

uden et Par Ruiner ved en Elv, skal der endnu paa Fjor-

dens Nordside, omtrent tre Mile inde, være en Huustomt

ved Iglorsoi't eller Iglorsoak (o: det store Huus). Den

ligger paa en Landtunge nær ved en Samling af Rønnetræer,

Ener, Elle- og Birketræer; de sidste skulle undertiden naae

en i Grønland temmelig anseelig Høide.

1 Kvannit Fjorden, Nord for Arksut, er Kysten for-

detmeste overalt steil og ujævn. I hele Fjorden gives der-

for ogsaa kun een eneste Dal med 5 til 6 Ruiner. Denne

Dal
,
som ligger paa Nordsiden af Fjorden

,
har vel ikke

stor Rigdom paa Græs og Riiskrat, men udmærker sig ikke

destomindre ved sin usædvanlige Skjønhed. Den er om-

givet af hoie, steile Fjelde, der tildeels ere bedækkede med

smaa Isblinke; fra en større Isblink i Baggrunden nedrin-

der en Elv, og ligeoverfor i Sydvest hæver sig det vældige

Gunnak Fjeld. I de næste Fjorde Tikselik og Narksalik

eller Sermelik, er der ikke hidtil opdaget Levninger fra de

gamle Nordboere. I Narksalik, fortæller et grønlandsk Sagn,

efterlode Grønlænderne i sin Tid Koner og Børn
,

da de

droge Sønder paa,' for at overfalde de Christne i det nu-

værende Julianehaabs District. Stedet hedder derfor paa

Grønlandsk: uVentestedef’. Med Undtagelse af en enkelt,

tvivlsom Ruin, som forhen skal være seet inderst i en lille
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Fjord Sydost for Colonien Frederikshaab, har dette District,

saavidt man hidtil veed, ikke flere Ruiner at opvise 1
.

Fiskenæssets District kan noppe have været mere

bebygget af Nordboere i Fortiden, end Frederikshaabs Di-

strict. Det indeholder nemlig kun to Fjorde af nogen Be-

tydenhed og i disse alene tre Steder med nordiske Ruiner.

Mellem 2 og 2i Mile ind i Aglomersæt Fjorden udbreder

der sig paa den sydlige Side, ved en lille Bugt, en ret

smuk Slette af saa god Beskaffenhed, at der nok vilde kunne *

holdes Geder og Faar paa den. Omkring paa. Sletten ligge

Levninger af adskillige Huse
;
Ruinernes Mure bestaae, mær-

keligt nok, tildeels mest af Leer, og kun af faa Stene.

Indenfor Murene findes overalt Trækul. Paa et lavt Fjeld,

der 'adskiller Sletten fra den nysnævnte Bugt, sees nogle

Grave, der muligen turde hidrdre fra de gamle Nordboere,

da de ere storre end Grønlændernes sædvanlige Grave. Og-

saa Levninger af en Varde vises paa en Hoi der i Nær-

heden. Grønlænderne omtale endnu nogle enkelte Ruiner

ved Ekalluit, en Miils Vei oppe i Fjorden; men deres Be-

retnings Sandhed er hidtil ikke bleven prøvet af nogen

Europæer-.

Saagodtsom alle de ovenfor beskrevne Ruiner i Syd-

gronland ere i den Grad blandede mellem hinanden og des-

uden som oftest i den Grad forstyrrede, at man ikke uden

„
med den største Usikkerhed vil kunne afgjore, hvilke der

tilsammentagne have udgjort en Gaard og hvilke alene en-

keltliggende Huse. Dobbelt interessant er det derfor i Fiske-

fjorden at træffe fire Ruiner, som efter al Sandsynlighed

ere Levninger af en enkelt Gaard. Paa en Slette eller i

en Fjelddal paa Nordsiden af Fjorden sees nemlig Tom-

terne af 4 Huse, blandt hvilke det nordlige kjendelig har

*) C. Pingel i Nord. Tidsskr. for Oldkynd- I, 101-102. Beretning

af Engholm ssteds. II, 324-329.

2
) Beretning af J. P. Lund i Nord. Tidsskr. for Oldkyndighcd II,

329-331, og G. Pingel ssteds I, 102-103.

Gronlnnds historisk«? Mindesmærker, 3 Bind. (53)
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været et Vaaningshuus
,
30 Alen langt og 8J Alen bredt.

Indgangen har i. Syd ført til en storStue, som optager

Husets østlige Ende, medens den vestlige er afdeelt i to

mindre Værelser: Fra Storstuen har der tillige gaaet en

Dør til en lille Udbygning mod Nord, som synes at være

senere opført. Ost og Vest før dette Vaaningshuus, der har

været bygget af temmelig store, men uregelmæssige Stene,

med Mure af 1]- til li Alens Tykkelse, ligge Ruinerne af

*to smaae, næsten fiirkantede Huse, indvendig omtrent 4

Alen lange og 3 Alen brede, som vistnok have været be-

nyttede til Forraadshuse. Et større Huus, henved 20 Alen

langt, har ligget Syd for Vaaningshuset, men i modsat Ret-

ning, fra Syd til Nord; det synes at have tjent som Stakl

for Kvæget. Uagtet det nemlig neppe er tvivlsomt, at de

gamle Beboere af denne Fjelddal især have ernæret sig af

Kvægavl, er Sletten dog saa gold og sandet, at kun nogle

Faar eller Geder der vilde kunne finde tilstrækkelig Græs-

ning. Men h&iere oppe til Fjelds, fornemmelig i de mod

Syd vendende Kløfter af Fjeldene paa Dalens Nordside, voxer

Græsset frodigere tilligemed Angelica, Cochleare og andre

Urter, som ogsaa kunde bruges til Føde for Kvæget. Baade

Fjeldene og Sletten have tildeels været bedækkede af Krat-

skov. løvrigt have Beboerne af dette Sted vistnok paa

flere Maader indsamlet Næringsmidler. Saaledes have de

upaatvivlelig drevet Fiskeri i nogle Indsøer i Nærheden og

i to Elve, der fra dem tildeels gjennemstrømme Sletten.

Rensdyr vise sig af og til paa Fjeldene ved Ruinerne, saa

Jagten maaskee heller ikke har været ubetydelig. Vigtigere

har dog Fiskeriet og Jagten ude paa Fjorden været. I Fjor-

den falder en overordentlig stor Mængde Torsk, saakaldte

grønlandske Sild (Mallotus arcticus) og andre Fisk, hvor-

efter Fjorden ogsaa har faaet Navn af Fiskefjorden. Paa

Vinterisen, som gjerne bliver liggende længe i Fjorden,

samler der sig desuden en heel Deel Sælhunde, og endelig

har der paa et Fuglefjeld ved Fjorden, hvor den lille Maage
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(Lams tridactylus) bygger i uhyre stort Antal, været for-

trinlig Leilighed til Indsamling af Æg.

Af nordiske Oldsager har man i Fiskefjorden fundet en

ganske lille, nogenlunde fiirkantet Slibe- eller Hyæssesteen

af rOd Jaspis, med et Gie i den ene Ende, og altsaa be-

stemt til at bæres hængende, maaskee ved Siden af en

Kniv, ligesom Skik og Brug forhen var paa Færoerne. 1

Fjorden er ogsaa opgravet noget Klokkemalm, hvoraf man

har villet slutte sig til, at der her skulde have været anlagt en

Kirke. Men det er vitterligt, at lignende Stykker Klokke-

malm træffes spredte over hele Sydgronland 1
,
selv paa Ste-

der, hvor ellers ingen nordiske Ruiner forefindes, f. Ex. i

Narksalik Fjorden. Til saadanne Egne cre de sikkert bragte

af GrOnlænderne, som efterhaanden have omgravet de fleste,

eller vel rettere alle nordiske Ruiner, for i dem at finde

Som og andre Jernstykker. Det er ogsaa aabenbart især

af denne Grund, at de i nyere Tid, navnlig af Oldskrift-

Selskabet foranstaltede Udgravninger af nordiske Ruiner

have givet saa lidet Udbytte af Oldsager 2
.

Næst efter Julianehaabs District har Godthaabs Di-

strict kjendelig været stærkest befolket af de gamle Nord-

boere, hvorom de mange Ruiner i Baals-Revier, eller Ama-

raglik Fjorden og Godthaabs Fjorden, ere talende Vidner

(jævnfor Kortet over Ruinerne i Godthaabs District Tab. XII).

Den S Mile lange åmaraglik Fjord er fra Mundingen af i

en temmelig betydelig Strækning begrændset af meget hoie

sorte Fjelde, der ikke alene gaae steilt ned ad mod Fjor-

Et Sl)like, som det synes af Knebelen til en Klokke, cr fundet

i Arksut Fjorden, og ct Stykke af et Kar, hvorpaa sces et ophiiict

Kors, er fundet paa en O i Nærheden af Colonien Frcdcrikshaab.

2
) P. O. Valide i ^Samleren” I Bd. S. 101. Cranz Historie om

Grdnland I Th. S. 13. Bcreln. af J. N. Moller i Nord. Tidsskr. for

Oldk. I, 103 og i Annaler for Nord. Oldk. 1836-1837 S. 133-139,

dir. Annalerne for 1838-1839 S. *25*2-253.

(53*)
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den
,
men endog paa flere Steder helde ud over den. Et

Par Mile inde paa Sydsiden træffes vel i Bugten Itiblik Lev-

ninger af et gammelt Huus, men da det kun er omgivet

af lidet Græs og smaat Krat, har det maaskee neppe tjent

til stadig Beboelse. Snarere turde det være brugt som

Tilholdsted for Beboerne af Fjordens Indre, naar de dieve

Fiskeri i Havet og samlede Drivtømmer, Æg og Ederduun

paa Gerne. Ved Ruinerne er en god Laxeelv, og Multe-

bær samt Kræke- og Blaabær voxe der i Overflødighed.

Fra Itiblik er Overgang til Ekallui't eller Præstefjorden.

Ligeledes paa Sydsiden af Fjorden, men adskillige Mile læn-

gere inde, træffes Ruiner ved en stor Bugt, benævnt Ekal-

luit (o: Laxørreder). Underlandet her er smukt og fladt.

Huustomterne ligge deels mod Sønden paa et sumpigt og
••

slet Sted, mellem to Elve, deels mod Ost ved en god Laxe-

elv, der har givet Bugten Navn. En Mark ved Siden af

har kjendelig forhen været dyrket
;
paa Sletten findes gode

græsbegroede Enge, Kratskov voxer i Nærheden*, hvortil

kommer, at Stedet er den bedste Sildeplads i Amaraglik.

Længst inde deler Fjorden sig i to Arme. Ved den

sydligste, som skjærer temmelig dybt ind i Landet, ligge et

Par store Huustomter
;

forbi den ene af disse løber der en

stor Laxeelv. Denne Elv siges at være Afløbet af en Sø

oppe i Landet, der nu er tildækket af Isblinken. Da Elven

stundum, idetmindste forhen, skal have ført store Tømmer-
stokke med sig, mene Grønlænderne, at Nordboerne have

boet høiere oppe, hvor nu Isen skjuler Landet, og at de

der have haft en stor Bygning, hvilket naturligviis er over-

maade usikkert. Ved den nordlige Arm frembyder der sig

en lille langagtig Slette med en smal, sandig Strandbred.

En Elv begrændser i Nord Sletten, som hist og lier ér be-

voxet med Grupper af Pilebuske og enkelte Dvergbirke.

Idetmindste et Stykke af Sletten synes tidligere at have

været dyrket. De største Levninger af en Bygning træffes

ved Fjordbredden og saa tæt op til den, at Vandet under-
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tiden næsten aldeles bedækker dem. Ved Jordens Bortskylling

er der blottet en Deel Menneskebeen, som efter Grønlænder-

nes Paastand, ere Been af de gamle Kablunakker. At der

bar været en Kirkegaard her, kan man med en temmelig

Grad af Sandsynlighed antage. Omtrent midt paa Slet-

ten sees Tomterne af en enkelt stor Bygning eller af tre

forskjellige, med hinanden forenede Huse. Fra Sletten fo-

rer en Gangsti gjennem en ret smuk Dal op til en Indsø,

hvorfra en Elv løber mod Nord. Over Elven har der af

Nordboerne været lagt en Bro af store flade Stene med en

smal Aabning i Midten til Vandets Udløb, men den er nu

forstyrret af Isen. Paa den anden Side af denne Bro, Nord

for Søen ligge, foruden Tomterne af 2 adskilte Huse, Ruinerne

af 5 Huse, der have været byggede i eet paa samme Maade

som Bønderne endnu bygge ved Søkanten i Island (see

Afbildningen hos Thorhallesen S. 31); for disse Huses Skyld

er altsaa Broen nærmest bleven opført; den har dog ogsaa

kunnet være til Nytte ved Laxéfangsten. En nyere Rei-

sende har truffet et Par store Huse N. for Søen, men det

er uvist, om de ere forskjellige fra de nys omtalte.

Nordsiden af Amaraglikfjorden har ikkun haft faa Be-

boere i Fortiden. Enkelte høist ubetydelige Ruiner fore-

komme ved Niakorsæt, Nunangiæt oglkerasek; men Under-

landet paa disse Steder er saa ringe, at Indbyggerne vistnok

mest maa have levet af Fiskeri. Noget større Græsmar-

ker omgive enkelte, forresten ogsaa ubetydelige, Ruiner ne-
• •

derst i den Bugt, som Fjorden afsætter Ost for Ikerasek.

løvrigt skal Fjordens Nordside, som vender imod Solen,

yde et ret smukt Skue. Dalene og Bjergsiderne ere bevoxede

med Krat og alleslags Urter, Rosmarin, Timian og desl.,

medens de paa den modsatte Fjordbred ere kun overgroede

med Mos 1
.

*) Thorhallesen : Efterretning om Rudera eller Levninger af dc

gamle Nordmands og Islænderes Bygninger paa Grønlands Vcsler-

side. Khhavn. 1776 S. 31-40. Beretn. af H, P. C. Moller i An-

naler for Nord. Oldk. 1842-1843 S. 344-34/.
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Fra Amaraglikfjorden kan man paa flere Steder over

Land komme til Godthaabsfjorden, saaledes t. E. fra
••

Bugten Nulluk, Ost for Ikerasek, til Korok i Godthaabs-

jjorden
,

hvor adskillige Ruiner skulle forefindes
,

og fra

Bunden af Amaraglikfjorden forbi de ovenomtalte Ruiner

over til nogle andre Ruiner i Bunden af "Kappiselikfjorden,

der er den sydligste af de tre Arme, som Godthaabsfjorden

tilsidst deler sig i. Ved Kappiselik ere gode Græsmarker,

men ringe Kratskov. Den Mark
,
som nærmest omgiver

Ruinerne bar tydelig været gjodet og dyrket. Tæt ved

Stranden synes de gamle Beboere at have opfort en Byg-

ning, for deri at tfirre Fisk, af hvilke der lier falder en tem-

melig betydelig Mængde. Fra Kappiselik Fjorden er der igjen

Overgang til Ruiner i en Bugt ved Nunartorsoak i Ujarar-

soak Fjorden, den mellemste af Godthaabs-Fjordenes Arme.

Inderst i Ujararsoak Fjorden trædes Ruiner ved Naviangoæt og

Nord derfor ved Ujararsoak. Blandt Ruinerne paa det sidst-

nævnte Sted findes Levninger af en Kirkebygning, der ud-

vendig bar været benved 10 Alen i Fiirkant; Murene, som
ere byggede af flade Stene, ere endnu benved 4 Alen hoie

og 1 Alen brede. Over Indgangen er lagt en 3 Alen lang

Steen. Strax dsten for sees en Indhegning, 48 Alen lang

og 36 Alen bred, som udentvivl bar været Kirkegaarden.

Flere Huustomter ligge paa Sletten, som nu er overgroet

med Lyng og Krat, men som forben bar været gjodet og

dyrket. En Laxeelv, der flyder Syd for disse Ruiner, er

paa begge Sider godt bevoxet med Kratskov og Græs. At
Jagt, især efter Rensdyr, vistnok bar været en vigtig Er-

hvervskilde for de gamle Beboere af Ujararsoak, fremgaaer

deraf, at de hoit tilfjelds, et Par Dagreiser i ostnordostlig

Retning fra Ujararsoak, synes at have haft Hytter til at

overnatte i, medens de om Sommeren opholdt sig der, for

at jage efter Rensdyr. Disse Hytter, hvoraf man endnu
seer el betydeligt Antal, skjOndt meer og mindre ruinerede,

ere deels rundaglige, dcels fiirkantede og alle opforte af
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lutter Stene, uden mellemliggende Jord eller Torv. 1 de

Heste Hytter ere Murene ikkun byggede af middelmaadig

store Stene, der ere omhyggelig lagte paa hinanden; i de

ovrige derimod bestaae de af store, flade Stene, der ere reiste

paa Kant og saa tæt sammenstillede, at der kun paa en-

kelte Steder behøvedes mindre Stene til at udfylde Mellem-

rummene. Murene ere omtrent kun 1J Alen høie og paa

det tykkeste ] Alen. De største Hytter ere indvendig ben-

ved 2A til 3 Alen lange og 2£ Alen brede. Over den

Aabning i Muren, der har tjent som indgang, ligger altid

en stor flad Steen; undertiden er der til Aabningen i Mu-

ren foiet en lille Gang af 1^ Alens Længde. Hytterne have

nu intet Tag, men det er rimeligt at*de tildækkedes med

Skind, naar de bleve benyttede til Natteleie. Stedet, hvor-

paa Hytterne staae, kaldes af Grønlænderne, med Hensyn

til de lierværende Levninger fra de gamle Kablunakker,

Kablunaitsiak. Det er et Fjeldstykke, som er omtrent 3000

Fod over Havets Overflade, men dog kun lidet ophøiet

over det egentlige Fjeldplateau, der har en temmelig be-

tydelig Udstrækning, og paa flere Steder altid er bedækket

med Sneepletter, hvorfor ogsaa dets Vegetation er yderst

sparsom. Isærdeleshed den Strækning af Plateauet, der lig-

ger nærmest ved den store Isbræ, som aldeles bedækker det

Indre af Landet og som ikkun er \ Miil borte Ira Hyt-

terne, er næsten ganske opfyldt med Grus fra de dervæ-

rende forvittrede Fjeldstykker ;
ikkun paa enkelte Steder,

,

hvor det gjennemsivende Sneevand giver nogen Væde,

trælles flere eller færre Væxter. Paa tre Sider omgives

Plateauet af to store Søer, af hvilke den ene ,
der tildeels

hele Aaret er bedækket med lis, støder op til Isbræen,

hvorfra større og mindre Stykker udkahc. I ingen al

Søerne skal der, efter Grønlændernes Sigende, findes Fisk.

Landjorden er i disse Høider heller ikke rig paa levende

Væsener; thi kun om Sommeren søge Rensdyrene saa

høit op, mod Vinteren derimod forlade de atter disse Steder



840 gronlands antiquariske chorographie.

og stige ned i Fjelddalene og til de lavere Fjelde ved

Kysterne. Det er ogsaa alene for Rensdyrenes Skyld, at

Grtinlænderne om Sommeren drage did
;
paa disse Jagter

benytte de da gjerne de gamle Hytter til Natteleie, hvorfor

de have tættet Væggene med Mos.

Det vil heraf lettelig sees, at disse Hytter umulig kunne

have været brugte som Vinterhuse af tidligere derboende

Grønlændere 1
. Allerede Stedets Beliggenhed gjtir det utroligt,

at Mennesker og mindst Grtinlændere, der formedelst deres

Erhverv maae boe ved de ydre Kyster, skulde, saa nær

ved Polarcirkelen, have faste Boliger i en saadan Htiide over
••

Havfladen (3000 Fod) og i en saadan Orken. Hytterne ere des-

uden saa smaa, at selv de sttirstc af dem ikke kunne rumme
liere end 5 til 6 Mennesker i liggende Stilling; ingen vilde

være istand til at staae opreist i dem, uden at deres Skind-

dække maatte aftages. I adskillige af de mindre Hytter kunde

kun 2 til 3 Mennesker faae Plads. Endelig afvige Hytterne

fuldkommen ved deres særegne Bygning fra de grønlandske

Huse og Sovesteder, som over hele Landet saavel paa
• •

Vest- som paa Ostkysten, aldrig ere opftirte af Stene, men

bestandig af Stene, blandede med Jordttirv, eller hvor ikkun

faa Stene haves f. Ex. ved Urnanak, alene af Jordttirv. En-

kelte Steder, hvor der Torhen har været drevet Hvalfangst

og hvor der endnu fanges Narhvaler og Hvidfisk, bruges

istedenfor Stene Ryghvirvlerne af disse Dyr

,

ja af Hvid-

fiskene benyttes ogsaa stundum de noget stinderslagne

Cranier paa den Maade. Hvad der endnu taler for, at Folk

af en anden Nation, end den grtinlandske, maa have bestigt

dette Sted, er, at der i Nærheden ligger en stor Hob Klip-

pestykker og blandt dem noget Vegsteen, af hvilket der

ved Hjælp af Jernredskaber, Meisler eller deslige kjendelig

er udhugget store Stykker. Grtinlænderne have neppe fore-

taget disse Udhugninger. Fra deres Jagtpartier i det Indre

af Landet medbringe de enten lidet eller slet intet af de

J
) S. Nilsson: Skamlinauslta Nordens Urimånare, 3 Kapit. S. 8-9.
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dræbte Dyrs Kjod, da i Almindelighed Skindene alene give

dem nok at bære paa. Det er derfor ikke rimeligt, at de

skulde saa langtfra have baaret Vegstenen, som de betydelig

lettere vide at forskaffe sig ved Kysterne.

Naar undtages enkelte uvisse Ruiner, som efter Gron-

lændernes Beretning skulle findes ved Irisartok, kjendes

der endnu kun paa eet Sted i Fjorden nogle overgroede

Ruiner, nemlig ved Iglorsoit. De ligge ikke ret langt inde

i en Rugt, i hvilken en betydelig Elv har sit Udlob, paa

en temmelig stor, hist og her med Græs og Vidiekrat vel

bevoxen, Landtunge. I en mindre Bugt, Ost for denne,

sees en stor Steenfælde, som af Gronlænderne tilskrives de

gamle Nordboere. Den er indvendig 2J Alen lang, 1 Alen

bred og i}£ Alen hoi og altsaa langt stdrre, end de sæd-

vanlige gronlandske Rævefælder af Steen. Ligesom i disse

bestaaer Ddren af en stor Steen. Tre lignende Steenfæl-

der skulle endnu findes i samme Fjordarm 1
.

Af Obisager er der i Godthaabs District opgravet ad-

skillige Stykker forarbeidet Vegsteen og navnlig endeel af

de saakaklte Synkestene til at sænke Fiskesnorer og Garn

med. Paa et af Stykkerne, som er afbildet Tab. X Fig. 9

er skarpt og tydeligt indhugget en Figur, der ligner Runen

(punkteret) og blandt de tivrige udmærke sig en i Mid-

ten gjennemboret Skive 2 og en Steen i Form af de saa-

kaldte Steondopper (Tab. X Fig. 10), som ikke sjelden

findes i vore Gravhtiie. Kun er Hullet i den gronlandske

Dop noget mere udvidet forneden, end i de her fundne.

Det maa heller ikke lades uberort, at der iftilge lieres Ud-

sagn
,

skal findes en mærkelig særegen Fortidslevning inde

o Hans Egcde Omstændelig og udforlig Relation S. 92-93. T hor—

hallcsen Efterretning om Rudera S. 25-31. C. Pingel Tritogenla 1829,

93-95. Beretning af Dr. J. Vabl i Nordisk Tidskrift for Oldkyn-

dighed II, 331-334 og en utrykt Sk rivclsc fra samme til Dr. Pingel.

2
J lJgnendc i Danmark fundne er afbildede og omtalte: Nord.

r

l idskr.

tor Oldk. I. 43t3 og Tab. IV
•

'S- 52.
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i Kappiselik Fjorden, nemlig en stor rund Vegsteenskjedel,

$ Alen i Diameter med to Hanke, der staaer nedsjunken i

Jorden indtil Randen. Klippen, hvoraf den er udhugget

og hvorfra den skal være rullet et Stykke ned, vises endnu.

Ved Nedrullingen har den formodentlig siaaet den store

Revne, som sees i den og som vel har bevirket, at den

aldrig er bleven fuldfort 1

.

I hele Sukkertoppens District har man hidtil ikke kun-

net paavise en eneste sikker Levning fra de gamle Nord-

boere. Kun et ustadfæstet Rygte beretter om Ruiner inde

i Isertok Fjorden,- noget Syd for Colonien Ny-Sukkertoppen.

Derimod længere mod Nord i Holsteinborgs District synes

der idetmindste forhen at have ligget virkelige, nordiske

Ruiner i Runden af den nordligste og længste Arm af Ikker-

tok Fjorden, hvor der siges at være en stor Slette ved en

Elv. Forskjellige Oldsager skulle i sin Tid være opgravede

af Ruinerne 2
. Hdiere oppe mod Nord har man hidtil in-

gensinde truffet Spor af, at de gamle Nordboere der have

haft faste Ropæle. Imidlertid gives der dog i Grønlands

nordligere Egne et Par Mindesmærker, som tyde hen paa,

at Nordboerne til enkelte Tider kunne have opholdt sig

her, vel isærdeleshed for Jagtens og Fiskeriets Skyld. Det

ene af disse Mindesmærker er dog af noget uvis Oprin-

delse. Det er en Steenfælde, som staaer nær Havkysten

i en lille Rugt ved Enden af Waigattet, der adskiller Disko

Eyland fra det faste Land, ikke langt fra ForsOget Norsoak.
Den er reist af store graaligsorte prismatiske Rasaltstene,

som forekomme der i Nærheden. Indvendig er den endnu

3 Alen hdi og med en mod Osten tilbygget Indgang 4 Ålen

lang; Fælden selv er 1,5 Alen bred, medens Indgangen

ikkun er halv saa bred. Den udvendige Længde af hele

Fælden er 6V Alen og Rreden 5 Alen. Paa Grund af disse

J

) Reretning af II. P. C. Muller i Annaler for Nord. Oldkynd.

J 828- 1839. S. 251-252.
2
) JSercln. nf Dr. J. Val.!: Nord. Tidskr. for Oldk. II, 334-335.
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betydelige Dimensioner maa den sidste antages for at være

indrettet til en Fælde for større Dyr, f. E. Isbjørne, som

undertiden om Vinteren komme ned paa disse Hoider, idet—

mindste kan den ikke forvexles med de langt mindre Steen-

fælder
,

hvori Grønlænderne fange Fjeldræven. Den synes

i det Hele at være af altfor colossal Bygning til at være

opfort af Grønlænderne; derimod ligner den meget de øv-

rige Steenfælder i Grønland
,
som af de Indfødte henføres

til de gamle Nordboere 1
.

Af utvivlsom nordisk Oprindelse er derimod en lille

Bunesteen, der, mærkeligt nok, er fundet paa Kingiktor-

soak, under 72° 55' n. Brede, omtrent 4 Mile NV for det

nordligste danske Etablissementet Upernivik. Stenen er af-

bildet i naturlig Størelse ’paa Tab. IX Fig. 3; den er af en

sortegrøn Farve og har følgende Indskrift, som med et skarpt

Instrument er indridset paa den glatte Flade:

ELL1NGR* S1GVAJ>S: SON:R • OK • BJANNE: TORTARSON:

OK ENR1DI OSSON: LAUGARDAG*1NN:FYRIR GAGNDAG
HLODU • VARDA TE • OK RUDDU (v.RITU) MGXXXVf?)

o: Erling Sigvatssøn og Bjarne ThordarsØn og Endride Odd-

søn opførte de(nne eller disse Varde(r) Løverdagen efter Gagn-

dag (den 25 April) og ryddede (Pladsen) eller indridsede (Ind-

skriften) 1135. Den første Læsemaade ^ryddede” (Pladsen)

er vistnok ikke sandsynlig, da man neppe tør troe, at de

Gamle opholdt sig der saa længe, at de skulde have ryddet

Pladsen; desuden vilde det vistnok kun medføre liden eller

ingen Fordecl at rydde en Plads i en saa øde og saa liøit

mod Norden liggende Egn. Hensigten med Indskriften sy-

nes saaledes at have været den, at bringe Erindringen om

et eventyrligt Tog og sammes Deeltagere til Efterverdenen 2
.

l

) jfr. C. Pingel: Nord.
r

lidsk. for Oldk. I, 106-107 jfr. Il, 335-

341 og Beret n. nf Dr. Vahl i Annaler for Nord. Oldk. 1838-1839
n

S. 243-246 med Bemærkninger af C. Pingel, ssleds S. 246-248.

-) Runestenen, som i 1824 Indbragtes af Cnpit. Graah, er bcskre\cn
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De oldnordiske Mindesmærker i Grønland vise altsaa,

at Nordboerne i Fortiden isærdeleslied have bebygget Juli-

anehaabs District og der igjen mest Igalikko, Kakortok,

Tunnudluarbik og Sermelik Fjordene, men at de kun i

ringe Antal have nedsat sig i Frederikshaab og Fiskenæs-

sots Districter; hvorimod de atter synes at have været tem-

melig talrige i Godthaabs District, i Amaraglik og Godthaabs

Fjordene. Nord herfor have de enten kun ganske enkeltviis

eller slet ikke haft faste Bopæle. Ruinernes Beliggenhed

og Omgivelser oplyse endvidere, at de gamle Nordboere vel

i nogle Tilfælde maae have levet af Jagt og Fiskeri, men
at de dog i Regelen tillige have drevet Kvægavl, ja paa

sine Steder, f. E. i Igalikko, mulig endog haft nogen, skjøndt

naturligviis ubetydelig, Kornavl.

Den ovenfor S. 812-15. indrykkede Skildring af de,

med Rette berømte, nordiske Ruiner i den nordre Arm af

Igalikko Fjorden indeholder adskillige Angivelser af disse

Ruiners Beliggenhed, som ere mindre nøjagtige og der-

for trænge til Berigtigelse. Dette er tildeels en Følge af,

at der til Udarbejdelsen af denne Beskrivelse har været

benyttet Indberetninger, som opgive Ruinernes Beliggenhed

efter Cornpasset, uden at tage Hensyn til den i Grønland

meget betydelige Misviisning. Igalikkos Korskirke har, lige-

som den smukke lille Kirke i Kakortok og sandsynligviis

alle de af de gamle Nordboer i Grønland opførte Kirke-

bygninger, været orienteret; Choret har vendt ud imod
# |

Fjordarmen, der i nordlig eller nordnordvestlig Retning gaaer

op i Landet 1
. Levningerne af de tildeels meget lange og

smalle Bygninger, som nærmest have omgivet Korskirken,

o« forklaret al R. Rask og Finn Magnuscn i A n li
(j
vari.ske Anna-

ler IV, 309-342; jfr. Afbildningen II Tab. Il Fig. I; og af G. C. Rafn
i Antitjuilalcs Arncricanæ p. 347-355; jfr. Afbildningen Tab. VIII,

ligeledes Pingd i Nord. Tidskr. for Oldk. I, J08.
]

) jh’* Grundtegningen af Jgalikkoruincrne paa Taxie VI.
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viso, at disse ligeledes liave ligget i det retvisende Vest og

Ost. Dette gjælder ikke blot om den mindre Bygning med

de tvende Indgange paa Sydsiden, der har stodt umiddel-

bart op til den sydlige Kirkegaardsmuur ved dennes Ost-

lige Ende, men ogsaa om den 69 Alen lange og 12 Ålen

brede Bygning, der ligger lige Osten for Kirken, og om den

endnu betydeligere, 100 Alen lange, men ligeledes ikkun

12 Alen brede Bygning, som vi træffe noget sønden for

Kirken. Lige i Nord for denne, men i en betydeligere Af-

stand, ligge Levningerne af den gaadefulde Bundbygning,

der her, ligesom i Kakortok, optræder i en utvivlsom For-

bindelse med den fordums Kirke.

XXXV. UDSIGT OVER GRØNLANDS
GAMLE GEOGRAPIIIE.

Oldskrifterne indeholde vigtige Bidrag til dette Po-

larlands physiske Beskrivelse og ikke ubetydelige til Kund-

skaben om Folkets sociale Tilstand og Forfatning i Oldtiden.

1 disse Henseender maa vi ntiies med at henvise til det

bagved tilfoiede Sagregister og her indskrænke os til et

Forsog paa at angive de i de gamle Beretninger ommeldte

vigtigste Steders rimelige Beliggenhed 1
.

OSTKYSTEN. uFra Bjarmeland ligge der,” hedder det (III,

216, 222, 224) uiibeboede Lande (ganga lond obygfi) liggja

obygdiY) nordefter, indtil Gronland begynder”. De Gamle

forestillede sig det som et sammenhængende Land
,

hvor-

ind der gik store Bugter {botnar ganga fcar fyrir'). JLan-

det strækker sig mod Sydvest (vikr landinu til utsuårs),

hedder det dernæst; der ere store Jokler og Fjorde, og

J

) Det bemærkes at Forfatteren har mlnrbeidct denne Udsigt, uden

at have forud læst KggersT Afhandling i Landhuusboldnings-Selska-

hets Skrifter 4de Bind
,

og er efter senere at have gjennemgaaet

denne, ikke foranlediget til at foretage nogen Forandring.
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udenfor Jøklerne ligge der Oer.” Især udmærkede sig tre

Jokler; til den ene var Seiladsen fra Island, hvor Beskri-

velsens Forfatter opholdt sig, altfor besværlig, og den var

derfor ikke undersøgt
; til den anden var der en halv Maa-

neds Reise, til den tredie en Uges Reise. Den anden Jø-

kel maa rimeligviis have ligget paa Spitsbergen, der i Old-

tiden
,

ligesom i Hvalfangersproget nutildags
,

regnedes at

høre til Grønland* Distancen er vistnok ikke fuldt saa stor,

(henved 200 Miil), som en halv Maaneds Reise angiver,

naar Dagseiladsen (dæg?) regnes til 27 Miil
;
dog turde vel

en Reise i disse Farvande ofte have dengang ligesom nu

været underkastet Hindringer og Ophold, og Dagseiladsen

derfor ansættes til en noget kortere Distance.

Svalbardi i Hafsbotx, den kolde Kyst i Havbugten,

som ifølge Annalerne opdagedes 1194, er uden Tvivl den i

1761 af Volkert Bohn fra Osteriand Følir besejlede og senere

af Scoresby gjenopdagede Kyststrækning, af denne benævnt

Liverpool Coast, indenfor hvilken der synes at ligge en stor

Bugt, hvortil Scoresby’s Sund fører. Afstanden af 4 Døgns

Seilads fra Langenæs paa Islands nordostlige Kyst passer heel

vel. I en kortere, dog vistnok urigtigen til een Dagseilads

angiven, Distance fra Kolbeinsey, altsaa S. for Svalbarde,

laae der Ubygder. (111, 8, 212).

Gunnbjarnarsker (I, 202-203), de af Ulf Krakas
• •

Søn G un nbjørn opdagede Oer, som laae i Nordvest fra Borgar-

fjorden paa Island, blive rimeligviis de af Danell 1652 be-

søgte og af Graah 1830 gjenseete Oer nær ved den grøn-

landske Kyst paa 65° 20' n. Br. (jfr. I, 71-134).

Krosseyjar (efter Ivar Bardsøn i Een tallet Krossey)

hørte til den grønlandske Bispestols østligste Besiddelser,

og besøgtes mest for Hvidbjørnejagtens Skyld. Efter Bjørn

Jonssons Optegnelser kaldtes disse Oer saaledes, fordi de

allerstørste fire af dem skulle ligge i Korsform og dernæst

de mindre rundt omkring dem. Muligen menes der en af

de Grupper, hvortil Hvidsadlen og Dannebrogsøen høre, hvis
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ikke disse Oer dog snarere have været beliggende endnu

nordligere, efter Angivelsen vesterpaa i Havet ligefor Latra-

bjerget eller skraas over for Patrixfjordens og Tålknafjor-

dens Munding, altsaa ved den i vore Dage endnu ubesfigte

Kyststrækning. De gamle Gronlændere havde muligen deres

NorSrsetur, Sommeropholdssteder for Jagtens og Fiskeriets

Skyld, ikke udelukkende nordvestefter, men ogsaa i gode og

nogenlunde isfri Aaringer paa Landets Ostkyst (I, 135-149).

FinnsuUBir ,
saa kaldte efter Finn, rimeligviis Kong

Koriks Smaasvend Finn den Lille, som i St. Olafs Tid her

forliste, laae Ostenfor Joklerne paa Gronland {fyrir austan

jokla d Grcenlandi, II, G62, III, 8, 253) ;
altsaa Osten for

Hvidsærk, Puisortok og Blaasærk, men dog nærmere Byg-

den end Krosseyjar, altsaa vestenfor og i Nærheden af disse.

Bergfjordr (af bera, en HunbjOrn) laa langt Osten-

for Skagefjord, den Ostligste Bygd, (III, 252-253), maatte alt-

saa vel sOges paa Ostkysten ligesom den end længere Osten

derfor beliggende Fjord Ollum-lengri, som er smal i Mun-

dingen men meget bredere indenfor og saa lang at ingen

kjendte dens Udstrækning. Da det Indre af Ostkystens

Fjorde endnu ikke er undersogt, vil man ikke kunne frem-

sætte nogen rimelig Gisning om disse Fjorde, hvis Belig-

lighed paa Ostkysten ogsaa i det Hele laget er tvivlsom,

da Domkirkens Rettighed over dem og Krossey synes at

maatte lede til at sOge dem nærmere Bygden. Imidlertid

har man vesten for Cap Farvel hidtil ikke kunnet anvise Beru-
• •

fjord nogen Plads, og llloamiut passer ikke ganske til Ollum-

lengri, eftersom den ikke har nogen smal Munding, i hvor-

vel Graahs Gisning (S. 51) er meget rimelig
,

at den Isblink,

som dækker dens nærværende Bund, har i Oldtiden ikke

været paa dette Sted, men har fOrst dannet sig i de senere

Aarhundreder, og at Fjorden tidligere kan have været be-

tvdeli" længere, maaskee endogsaa dannet et ligetil Ost-

kysten gaaende Sund.

BlÅserkr. Erik den R6de (III, 210) seilede ud fra
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SnefjeldsjOkel den nærmeste Vei over til Kysten (Eiriks-

stefna), som var en Seilads af 4 Dtign 1 (en fra Snæ-
fellsnesi, par sem skemst er, er til Grænlamls iv dægra

haf i vestr at sigla) ;
han kom til det Sted, som lian kaldte

Midjokul (den midterste Jokel); den hedder nu Blaasærk

(I, 204). 1-J Miil i NV fra Gen Aluik, hvis Brede fandtes

at være 64° 18' 50" saae Graah uet hoit rundtoppet Fjeld, der

udmærker sig fremfor alt det (ivrige Land heromkring som
aldeles snefrit.” Muligen kan dette Fjeld, hvorved der lig-

ger en stor Isblink, være meent; dog maaskee snarere, som
nærmere ved hine Oer beliggende, det Fjeld, som afDanell

benævntes Cabo de Kong Frederik III, hvilket Graah saae

i NV for Hvidsadlen og beskriver som
>(
et mærkeligt rund-

toppet og snefrit Fjeld.” Det berettes om Gunnbjdrn, lige-

som om BjOrn Einarssfin senere, at han, midtveis i Far-

vandet, saae begge Fjeldene paa een Gang, Snefjeldsjdkel

paa Island og Blaasærk paa GrOnland, mellem hvilke Di-

stancen dog er omtrent 100 Mile. Da disse Jtikler ere af

betydelig Iloide, er det vel muligt, ligesom Capt. Parry

mener at have seet Cap Farvel paa en Afstand af 40 Leagues.

Hafiiverf (111,226). En Strom, som kaldtes Haf-

hverf (Malstrom) laa, nær Sydspidsen, paa den Ostlige Side

af Landet (d austanverdu landi), upaatvi vielig Puisortok,

vistnok det Sted, hvorom VallOe beretter, at videre end

hertil drister ingen sig at gaae formedelst
tten Malstrøm,

som svælger store Isfjelde.” Graah, som passerede Isblin-

ken i en Afstand af 100 til 400 Favne, kalder den
tt
den

storste han havde seet, henved en Fjerdedeel Miil lang, og

reisende sig lodret omtrent 100 Favne, hvorefter den, un-

der en Vinkel af vel 30 til 40 Grader, vedbliver at hæve

sig til en betydelig Hdide og endelig falder sammen med
••

Bræen, som beklæder alt det Ovre af Fastlandet. Fuld af

store Uevner og Sprækker, foraarsagede ved de hyppige

') Den danske Meddeler .af Ivar Bardsons Beretning har feilaeli*

o\ cis.at IV dagr ved Dage og Nælter istedenfor ved Dogn.
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Kalvninger, og forneden af Soens og Strømmenå idelige

Paavirkning til en ikke ringe Dybde udhulet eller under-

mineret, er den saare skrøbelig, og som saadan farlig at

komme nær; men i en anden Henseende er den det endnu

mere, da Isen udenfor denne Blink, selv i en betydelig

Afstand liisos, siges jevnligen at hæve sig eller skyde op

fra Grunden, og det i saadan Mængde, at mangt et Aar

ingen vover sig forbi den”.

Seleyrah (Sclore, af sel og cyrar), en allerede i

Landnainstiden bekjendt, rimeligviis som bekvem for Sæl-

hundefangst saaledes benævnt Plads, der vel maa soges
••

sonden for Puisortok, men paa Østkysten, eftersom det be-

rettes at Thorgils Orrabeinsfostre, efterat være tagen der-

fra, forst kom til en Gaard, der beboedes af en fra Bygden

fredlos Mand ved Navn Rolf, og
x
senere drog omkring Lan-

dets Sydspidse (sw<5/* fyrir land) og da omsider naaede

Bygden (II, 125).

At det var til Gronlands Østkyst Thorgils Orrabeins-

fostre blev forslaaet, fremlyser af Sagaen, hvis Beretning

en, 97-125) om hans Heeraarige Ophold der og besvær-

lige Reiser, inden han omsider naaede Bygden, gjor det

klart at denne Kyststrækning allerede saa nær ved Land-

namstiden har, formedelst de svære Isblinke og Havisen

som omgjordede Landet, i visse Aaringer været yderst van-

skelig at befare.

Paa sin mærkværdige Opdagelsesreise i 1829 og 1830

fandt Graah paa hele denne Kyst, som han undersøgte ind-

til 65° 14' n. Br. intetsomhelst Spor af fordums Bebyggelse

af Europæere. Vel besøgte han kun det Indre af enkelte

Fjorde, men han forsømte ingen rimelig Ledighed, hvor

han, navnligen ved Fjordmundingerne, traf Eskimoer, der

idelig færdes ogsaa til det Indre, til at udspørge dem, men

disse havde ingensteds seet europæiske Ruiner og vidste

intet at berette, som kunde hentyde paa en ældre Beboelse

af et cultiveret Folk.

Gronlands historiske Mindesmærker, 3 Bind. (54)
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Spalsund nævnes i den gamle Chorographie som

nærmest ved Hafhverf beliggende (III, 226), og kan det

saaledes neppe være tvivlsomt at herved er meent Ikari-

sarsoak eller Prinds Christians Sund, hvorigjennem der er
••

Fart fra Ostkysten til Vestkysten.

Hvitserkr. Til den tredie af de ovennævnte store

Jfikler, som lied Hvidsærk, var der fra Island en Uges Sei-

lads i Sydvest (/ litsu'Sr')

;

den laa nærmest ved Bygden,

og fra den af fik Kysten en anden Retning og dreiede mod
Nord (/>« vikr latidinu til nor rfrs

,
III, 224). l)et maa

da være Grdnlands sydligste, 145 Miil i SV for Snee-

fjeldsjokel, beliggende Forbjerg,, af Eskimoerne benævnt

Umanårsurksoak, i hollandske SOkort Statenbuk og nu sæd-

vanlig af de Sofarende Cap. Farvel. En Uges Seilads giver

her kun omtrent 21 Miil i Dognet. I Fortællingen om
GrOnlænderne siges her at være Ubygder, og Seiladsen i de

derværende store Fjorde, hvor de gamle GrOnlændere dog

ofte drog hen for Fangstens Skyld, beskrives som farlig.

OSTREBYGDEN.
Den beboede Deel af Gronland vendte mod Sydvest*

( Grænland horjir i vtsudr
,

III, 226) og laa altsaa paa

den i sydostlig Retning strygende Kyst. Den udgjorde to

ved en mellemliggende ubeboet Strækning adskilte Distric-

ter, som efter deres indbyrdes Beliggenhed til hinanden be-
••

nævntes Ostrebygden og Vestrebygden, det Ostligere og vest-
••

ligere beboede Landskab, af hvilke Ostrebygden var den vigtig-

ste Bygd baade som den folkerigeste og som den hvor Lands-

tinget holdtes og BispcdOmmets Hovedsæde var beliggende.

Den indeholdt 190 enkelte Bygder (beboede Steder eller

Gaarde), medens Vestrebygden ikkun indeholdt 90 saadanne.
••

Eystribygd (Ostrebygden) modtog, ligesom rimelig-

viis ogsaa Vestrebygden, allerede i Landnamstiden den na-

turlige Inddeling, som Landets Besiddelsestagen af de for-

skjellige Colonister begrundede; enhver indtog sin Fjord

eller Dal, eftersom han fandt den skikket til Bebyggelse

for sig og sine, og naturligviis udvalgte Anforeren og hans
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mægtigste Venner sig de navnlig for Fædrift frugtbareste

Strækninger. De vigtigste bebyggede Fjorde nævnes i Or-

denen fra Syd nordefter i 4 Kildeskrifter, nemlig i Erik

den Rodes Saga
,
hvor Landets Besiddelsestagen i Aaret

986 anfdres (I, 206), i Flatobogen ved Opregningen af

Kirkerne (111, 246), i den af Bjorn Jonsson opbevarede

gamle Chorographie (III, 226-228) og i Ivar Bardsons Be-

skrivelse fra det 14de Aarhundrede (III, 252-259), der

giver den omstændeligste Underretning, men kun i Over-

sættelse og vistnok ikke uden Forvanskning er kommen til

os. Da disse Skrifter hidrOre fra saa forskjellige Tidsal-

dere, kan man ikke undre sig over at træffe nogen Uover-

eensstemmelse, dog mest kun i Opregningen af de mindre

betydelige Steder, af hvis Navne upaatvivlelig nogle ere i

Tidens Lob bievne forandrede. Hovedfjordene sees at have
é 1 ' '

c f
• « fe

været disse: Herjulfsfjord
,
Ketilsfjord, Rafnsljord, Einars-

ijord, HvalsOfjord, Eriksfjord, Isefjord. Forinden vi gaae

over til at omtale de betydeligste af de beboede Fjorde,

maa vi nævne to Puncter, som ere vigtige for Bestemmel-

sen af Bygdens Beliggenhed.-

Herjulfsnes
,
hvor i det fdrste Landnamsaar Herjulf

Bardson nedsatte sig, og efter ham Sonnen Bjarne boede,

var ifolge den gamle Chorographie det sydligste Punct af

Bygden {sydst er Herjulfsnes) og ifolge Flatobogen tillige

det Ostligste ( Herjulfsnes er austast), kan altsaa ikke have

ligget paa Ostkysten, men maa sOges vestenfor Hvidsærk,

og antages at være det ved Mundingen af Fjorden Narksamiut

beliggende Næs Ikigeit. Udtrykket undir einhverju nesi

(I, 214) viser at det ikke var noget udmærket Forbjerg.

Ligeoverfor Igikeit, l Miil S. for Friedrichsthal er der ifølge

Graah en lille Vig med Sandbund og sandig Strandbred,

som for mindre Skibe vel kan tjene som Havn og rimelig har

været de Gamles Sandiiofx.

Hvarf, Vendestedet, eller Hvarfsgjiypa (af gnypa,

en Pynt) laa nærmest vestenfor Herjulfsnæs {sydst er Herj-

(54*)

\
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ii!fsnes, en Hvarfsgnypa næst fyrir vestan), og antages med
••

Graah at være Kangek, det sydligste Forbjerg paa Oen

Sermersok. Erik den Rode seilede vester om Hvarf (vestr

um Hvarf 1
, 361), da han sdgtc den Egn, hvor han senere

nedsatte sig. 1 Ivar Bardsons Coursforskrift for Seiladsen

fra Bergen (111, 251) hedder det, at hvo der vil seile fra

Bergen lige til Gronland, skal seile 12 Somile ( vitsur sjoar)

sonden for Reykjanæs og vil da komme under det hoie

Land i Gronland, som hedder Hvarf, og en Dag for man

kan see Hvarf, vil man see et andet heiit Fjeld, som hed-

<Ter Hvidsærk, og mellem disse to Fjelde, Hvarf og Hvid-

særk, ligger Herjulfsnæs. lfolgo Graah Jtan Cap. Farvel

i klart Veir sees paa en Snees Mile, under særdeles gun-

stige Omstændigheder noget længere; det er netop saa

langt, som en Dagseilads hos de Gamle efter al Rimelighed

maa ansættes. Hvad enten altsaa Skibet kom fra Island

eller fra Bergen, efterat have sogt Kjending af Island, saa

maatte man i Almindelighed see Cap Farvel Dagen for man

saae Sermersok.”

Herjulfsfjordr
,
som Herjulf Bardson tog i Besid-

delse, bliver altsaa Narksamiut. I denne Fjord
,
som alle-

rede faa Aar efter ved Thorbjørn Vifilsons Ankomst dertil

havde en mere udstrakt Bebyggelse, var den ostligste Kirke

beliggende. At denne var anlagt paa selve Næsset, hvor

ogsaa Kirkeruinen forefandtes og flere Ligstene opdagedes,

sees af Biskop Gudmund Arasons Saga .(II, 752), som be-

retter at Einar Thorgcirsons Lig, der fandtes paa et Is-

bjerg i Ubygderne en Dagreise fra Bygden blev begravet

paa Herjulfsnæs (o/.* hvilir hann d Herjol
}

fsnesi)

;

saadanne

Lig fortes nemlig altid til Kirkerne, for der at jordes. Denne

Fjord maa senere være kaldt SkagafjOrdr (af skagi, en lang

Odde), under hvilken Benævnelse, som Bygd eller Distriet

betragtet, dog vel snarere den Osten derfor liggende llloamiut,

hvor ogsaa Rudera af oldnordiske Bygninger ere forefundne,

eller endeel af dette Fjordsystem, tillige har været indbe-
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fattet. Den ikke meget befolkede Narksamiut kan ikke ene

have udgjort nogen ustor Bygd”
,

og intet vestenfor Herj-

ulfsnæs' lidrte til Skagefjord. Den Torsukaleklobet Ostlig

begrændsede O Sedlevik danner en mærkelig Skage, der

muligen har givet Fjorden Navn. Det her paa Kortet an-
t

forte Navn Utokarmiut betyder de gamle Beboere og synes

at vidne om, at ogsaa dette Sted har i Oldtiden været be-

boet af Nordboer. I denne Egn maatte DnåNGEY (af

drungr ,
en paa Landet eller over Vandet enkelt spidsop-

gaaende Klippe), Solvaralr, bebygget af Landnamsman-

den Sblve, som siges at være det ostligst bebyggede Sted,

Tofadalr (a f Mandsnavnet Tofi) ,
og Melrakkanes (af

tnelrakki
,
en Ræv) være beliggende, (III, 226-228).

Hellisey og Helllseyjarfjordr, som i den gamle
••

Chorographie nævnes nærmest Herjulfsfjord, maa være: Oen

en af de vesten derfor liggende Oer, som maa have en mær-

kelig Hule, og Fjorden den der indgaaende mindre Fjord.

Ketilsfjordr, saa^ kaldt efter Landnamsmanden Ketil,

bliver Tessermiut, som passer meget vel til Ivar Bard-

sbns Beskrivelse. Paa hOire Haand ligger en Os eller Elv-

munding, Udlobet for Storelven (Originalen liar vist haft

Storelfr)
,

der ogsaa nu af Eskimoerne kaldes Storelven

(Korksoak). Der ved Elvens Udlob har da Aros Kirke (ved

Aaens Munding) ligget, maaskee den aldeles forstyrrede

Ruin
,

hvorfra en Stenebro har gaaet ned til Vandet. Til

denne Kirke henhorte alt ud til Hcrjulfsnæs og alt ind til

Petersvig. Ved Petrsvik laa en stor Bygd, som hed Vatns-

dalr efter en derværende stor IndsO (joatri). Dette passer
%

vel til Tessermiutiak, hvor der er en lille Vig og en ikke

ringe viid Dal, som nu er overalt bevoxet med Birketræer.

Et Par tusinde Skridt fra Fjorden ligger en Indso
,

der,

ligesom i Oldtiden, har givet Stedet Navn; Tessermiutiak

betyder nemlig de som boe ved den middelmaadig store

Indso. Blandt de flere derværende Ruiner formoder ArOe

(III, 804-805), at have truffet en Kirkebygning, som . efter Be-
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skrivelsen bliver hOist rimeligt, og maa den altsaa være Pe-

tersvig Kirke, hvortil hele Vatnsdals Bygd hOrte, eller som
Flatobogen nævner den Kirken i Vatnsdalen. Indenfor

denne Bygd laa et til St. Olaf og St. Augustin indviet

Kloster, hvor der vare Canonici regulares, og som eiede

alt inde i Bugten og alt ud paa den anden Side.

Eiri'ksiiolmar, Holmene ved Hvarfsgnypa
,
hvor Erik

den Rode opholdt sig om Vinteren 984 fOr Landets Bebyg-

gelse, maa være Nennortalik og hosliggende mindre Oer.

Rafnsfj5rdr, som Landnamsmanden Bafn bebyggede

i det forste Landnamsaar 986 , er den Fjord
,

eller rettere

det Fjordsystem, hvis Munding begrændses mod S. eller

SO af Tuapait og mod N. eller NV af Næsset ved Bug-

ten Sarkvartorsoak
,
det Næs hvor nu SydprOyen er anlagt,

i hvilken Munding Sermersoks sydlige Forbjerg, som almin-

delig kaldtes Hvarf, var et fremragende Punct, der efter Nybyg-

geren og Fjorden stundum benævntes Rafnsgnypa. SlÉttu-
fjOrdr (af slet ta

,
en Slette), der betragtedes som en

Arm af Rafnsfjorden (/ja gengr Slettufjotår af Rafnsfitåi,

III, 22S) maa da være Sermelik, der i Oldtiden ikke var

meget bebygget, men hvor der dog findes Ruiner nær Mun-
dingen ved Iglorsoit paa en stor Slette af i Fjerdingvei i

Længde og 100 til 200 Alen i Brede, saavelsom langt inde

i Fjorden ved Ipartut paa en udstrål:t græsrig Slette ,

hvorigjennem to Elve strdmme. Den egentlige Rafnsfjord,

Ounartok, hvor der efter Ivar Bardsdn skal findes Holme
med varme Kilder, hvis Vand var om Vinteren saa hedt, at

ingen kunde komme det nær, men om Sommeren var det

til Maade hedt, saa at man kunde bade deri, og mange

Syge derved gjenvandt deres Helbred. Paa Oen Ounartoks

nordostlige Side ere tre varme Kilder, som have givet Oen
og Fjorden dens eskimoiske Navn, da Ounartok betyder

det Kogende. Ved den mellemste af disse Kilder var der

forhen en 8 Al. lang og ikke fuldt saa bred Ruin, som an-

toges for i sin Tid at have været etBadehuus. Ifdlge Graah
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(S. 39) udsige ogsaa de nærværende Grønlændere at Van-

det om Vinteren er meget hedere end om Sommeren. Den

ene af Kilderne, nærmest Havet er aldeles ubetydelig, Van-

dets Temperatur var, da Graah i Juli 1S28 besøgte dette

Sted, i denne 26°; den anden, som ligger faa Skridt der-

fra, er omtrent 24 Al. i Omkreds, og holdt 27° Varme;

den tredie havde en Omkreds af 34-36 Al.; deri var Tem-

peraturen forskjellig fra 32-33£° R. Dybden i disse Damme

er intetsteds over een Fod, og Grunden bestaaer af en blød,

blaagraa Leer, hvorigjemmem det varme Vand paa forskjel-

l
;ge Steder bobler frem. De tvende første have Grønlæn-

derne omgjerdet med Steen og benytte dem til Badesteder.

Vandet fra disse Kilder afsætter Kisel- eller Kalkjord, lige-

som Geyser og Strokkr paa Island. Det Benedictiner Søster-

kloster, som eiede alt inde i Bugten, maa have ligget ved

Sakkamiut og den til St. Olaf indviede Vaage Kirke (af

vogr ,
en Vig), som eiede alt Land udenfor Fjorden, saale-

des altsaa Sermersok og Nennortalik og desuden til Halvt

med Domkirken de længere inde liggende Holme, maa søges

blandt Ruinerne af 16-18 Bygninger ved det ved en Vig

(t>ogr) beliggende Kanikitsok, paa en temmelig lav, tildeels

sumpig Plads under en mod Ost liggende Bakke
,

blandt

hvilke Ruiner de end synlige Levninger af en Rundbygning af

50 Alens Omkreds, der, ligesom de lignende ved Igalikko

og Kakortok, maa antages for et Baptisterium, lade formode,

at der ogsaa her har ligget en Kirke. Rimeligviis har Lø-

bet østenfor Sermersok været benævnt Austfjørbr, og har

Flotøbogens 5te Kirke undir Hofda i Austjirdi været

den samme, som af Ivar Bardsøn benævnes Vaage Kirke.

Paa selve Bakken (hofdi") fandt Hr. Kielsen tvende smaa

Bygninger, der endnu havde Mure af 2 til 3 Fods Høide.

SiglufjøudR (af sigla, Mast eller Mast lignende Klippe),

som i Landnamsaaret bebyggedes af Thorbjørn Glora, men

som ikke nævnes særskilt af Ivar Bardsøn, da den rimelig-

viis regnedes som hørende til Rafnsfjord, maatte væreAgluit-
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sok. Erik den Rode drog den tredie Sommer fra Eriksoernc

nordop til Snjofjall (et snedækket Fjeld paa Akuliærosæk

eller der i Nærheden) og ind i Rafnsfjord, og da lian havde

naaet dens Inderste, troede han at være kommen læn-

gere ind i Landet, end da han var i Bunden af Eriksfjord

(I, 362). Iler var en Kirke, som i Flattibogen siges at

ligge i Vogar (/ Vogum). Fjorden deler sig inderst i tre

Arme eller Vige (vogar), og mellem to af disse, Sioralik

og Amitsoarksuk, ligge, som det synes, utvivlsomme Lev-

ninger af en Kirke. Omkring en Muur, som indeslutter et

mindre Rum, er et Vidtløftigt Steengjerde, hvis Omfang an-

slaaes til henved 140 Alen, og blot ved at optage nogle

Stene paa Pladsen indenfor Ydermuren traf Muller allerede

Menneskebeen. Denne Kirke maa være den samme, som

af Ivar Bardson siges at ligge ved den Kongen tilhørende

Hofgaard Foss (af fors %
et Vandfald), at være indviet til St.

Nicolaus og underlagt Kongens umiddelbare Forlening. I

Nærheden laa der en stor Fiskeso, hvorfra Vandet havde

Udlob i Fjorden. Efter den nyere Beskrivelse er temmelig

nær derved en ogsaa paa Kortet angiven betydelig Indso,

som har sit Udlob gjennem en stor Elv, der danner et 200

Fod hoit Vandfald (fors). Paa en lille græsbevoxet Slette

sees her nogle sammensunkne Ruiner, der i Frastand ligne

en gammel Forskandsning
,

rimeligviis Levninger af den

gamle Kongsgaard.

Eixarsfjordr, som i Landnamsaaret toges i Besiddelse

af Einar, der gav den sit Navn, bliver da Igalikko Fjorden

med dens ostlige Fjordarm. IfOlge Ivar Bardson laa der

ved Indseilingen i denne Fjord paa venstre Haand en Vig,

der bar Navnet Thouvalsvig
,
som altsaa maa være den

lille Bugt imellem Uperniviarsuk og lkinek (o: det afbrændte),

paa kvilke begge Steder Ruiner af gamle Bygninger ere

forefundne. Længere ind laa et Næs, der hed Klisixg

(limagtigtLeer?), som bliver det nær ved lkinek beliggende

Næs Kukkilik (Pighaa, Squalus spinax). En god Fjer-
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dingvei fra dette Næs ligger en lille Bugt Kaneitsut (o: Ulke,

Cottus scorpius),. hvis tilgrændsende ubetydelige Marker,

ifolge Pastor Jorgensen, gjennemstrtimmes af to Elve. Ved
••

de forste 3 Huustomter, der falde i Oinene, strax naar man

nærmer sig Stedet, danne to smaa Skjær en maadelig Baads-

havn; en bedre findes imidlertid høiere oppe i Bugten, naar

denne er fri for Is. Her saaes endnu 4 Huustomter. Graue-

vig maa have været her eller maaskee Bugten ved Mur-

sartok, som ogsaa benævnes lglorsoi't o: de store Huse,

hvor der findes endnu betydeligere Ruiner. End længere

inde i Fjorden laa den Domkirken tilhorende Gaard Dalr,

og er det sikkert Ruinerne af denne man træffer ved Sirk-

sardluktok i en Dal
,
der imod Norden, Osten og Vesten er

omgiven af en betydelig Fjeldstrækning og mod Fjordbre-

den af et lavere Fjeld. Baade Arctander og Jørgensen have

beskrevet Stedet saavelsom Ruinerne. En betydelig Elv

fra Vest, der vel er \ Miil lang og med Rette bærer Navn

af Korksoak o: Storelven, forener sig med en mindre der

kommer fra Fjeldene mod Nord og falder i Soen mod Syd

ved selve Landingsstedet. I denne Elv ere Laxbrreder.

Strax oppe paa det lave Fjeld findes en 9 Al. lang og S

Al. bred Bygning med Indgang vendt mod Fjorden, maaskee

en Nost. Omtrent Nord herfra, i en Afstand af 370 Skridt,

findes en anden Bygning, afdeelt i tre Afdelinger, 24 Al.

lang og 6 Al. bred, Murene endnu 1J AI. høie og ligesaa

brede; og i det Hele findes i denne Omgivelse 14 bestemte

Levninger af Huse, hvorhos Grønlænderne berette at der

have ligget end flere Bygninger langs med Elven, af hvilke

der endnu tildeels findes Spor.

Gaiidaii. Paa høire llaand
,

naar man seilede ind i

Fjorden til Domkirken, som laa inderst i Bugten, var der

en denne tilhørende stor Skov, hvori alt Domkirkens Kvæg
græssede, baade stort og smaat. Gardar blev anlagt i Erik den

Rodes Tid, og der boede forst dennes Slægfreddatter Frey-

dis med sin Mand Thorvard
;
det blev snart Landets almin-
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delige Thingsted allerede i Begyndelsen af det Ilte Aar-

hundrede (Gardafi/ng'). Da Landet i 1126 fik sin egen

Biskop, blev Bispestolen anlagt her og den til den hellige

Nicolaus indviede Domkirke formodentlig da opført. Denne

Kirke har, ligesom Bispestolen, staaet i over 300 Aar, thi

af 1409 har man et paa Garde af Stiftets Officialis Sira

Endride Andresson og Sira Paul Halvardsson udfærdiget

Document og i et af Pave Nicolaus V 1448 udstædt Brev

nævnes endnu Domkirken (insignis ecc/esia cathedra lis).

Fjorden kaldes i den gamle Chorographie Ofundinn-fjørbr, den

Ufundne, formodentlig fordi Erik den Rode ikke har paa sine

Undersøgclsesreiser i Aarene 983-985 opdaget den. Ruiner

af Gardar og Domkirken træffe vi ved Kaksiårsuk i Bunden

af den ostlige Fjordarm. FraEkallui't nordostefter op imod

Kaksiårsuk er der noget fra Kysten en stor Indso, 3 til 4

Mile lang og paa nogle Steder over en Miil bred, ved hvis

tilgrændsende Sletter, ligesom paa Oer i samme, der ifølge

Pastor Jørgensens Beretning efter Grønlændernes Sigende

findes talrige oldnordiske Ruiner, der ligesom have dannet

en heel By, hvilket stadfæstes ved en i sin Tid fra Kaglu-

miut i Agluitsok Fjorden af Aaron Arctander vestefter fore-

tagen Undersogelsesreise, thi netop i denne samme Egn

fandt han Levninger af en saadan Bygd. Pastor Jørgensen

bemærker her: uKaksiårksuk er en skjøn græsrig Plads,

omgiven paa de tre Sider af lave Fjelde, paa den fjerde

af Søen
,
og har en betydelig og rig Laxeelv. Ligeledes

fortjener det Omtale at her er en for Grønland betydelig

Skov hinsides Fjeldet ned mod den store Indsø, der kom-

mer fra Ekalluits græsrige Sletter. Fjorden, der støder op

til Kaksiårsuk, er rig paa Sælhunde, især spraglede, hvor-

for Grønlænderne fra Sardluk som oftest en Tid hver Som-

mer opholde sig i Nærheden, nemlig ved Iterdlek.” Kirke-

ruinen ligger vel 200 Skridt fra det sædvanlige Landings-

sted. Jørgensen, angiver dens Længde udvendig maalt til

26 AI. og Breden til 11 Al. Indvendig maalt er Ruinens
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Længde derimod kun 21 Alen og Breden 7 Alen. Murens

Tykkelse er, ifolge hans Angivelse, omtrent 2J Al. og

Hoiden regnet fra Grundstenen paa den nordlige Side 4 Al.

paa den Ostlige 3, sydlige 2 \ og vestlige 1 J Al. Det Kir-

ken omgivende omtrent lj Al. tykke og paa sine Steder

endnu 2 Al. hoie Kirkegaardsgjerde var opfort i en Afstand

fra Kirken paa den nordlige Side af 10, paa den Ostlige af

4 J ,
paa den sydlige af 17 og paa den vestlige af 6 Al.

Indgangen saaes tydelig i Vest og var henved 4 Al. bred.

Omtrent 15 Al. fra Kirken imod Nord fandtes en Ruin 15

Al. 1. og 7 Al. br. , til hvilken en anden stOdte 10 Al. 1.

og 6^ Al. br. og kort nord for disse atter en Ruin 15J

Al. 1. og. 7 \ Al. br., hvis Mures Tykkelse er 1] Al. Strax

vesten for Kirken laa tvende Ruiner, den ene 16 Al. 1. og

9 Al. br., den anden 10 Al. 1. og 8] Al. br., og 300 Skridt

NV for Kirken en halvrund Bygning, hvis Bagmuur dannes

af en brat Fjeldside eller Klippevæg. Beregnet i Fiirkant

vilde denne Bygning formodentlig have været 11 Al. 1. og

8 Al. bred. 15 Al. Ost for Kirken ligger en Bygning 30

Al. 1. og 9£ Al. br. og et temmeligt Stykke Vei SV for

Kirken atter en Bygning 17 Al. 1. og 6 Al. br. ,
hvis Ind-

gang er mod Syd. Den er bygget saaledes at en brat Klippe

udgjOr dens ene Sidemuur. Endelig udmaaltes endnu den

af Arctander omtalte vel conserverede Bygning, der ligger

600 Skridt Nord for Kirken paa et steilt Fjeld tæt ved Soen,

og som maaskee har tjent til Udkigssted; den er 11^ Al.

lang og 6J Al. bred, Murenes Tykkelse 1*J Al. Hoiden nu

3 til 2,J Alen. Indgangen af 2 Alens Hoide og Brede er

paa den sydlige Side. I den vestlige Muur findes en For-

dybning 1 AI. bred og \ Al. hoi og Murens halve Tyk-

kelse dyb; i den ostlige Muur tvende lignende, den Gul-

vet nærmest J Al. htfi og 1 Al. bred, den anden \ Al. hbi og

ligesaa bred, begges Dybde som den fOrstomtaltes. Tvende

lignende Fordybninger findes endnu paa Sydsiden tæt ved Ind-

gangen, den ene \ Al. hoi og
-J

Al. bred, den anden i Al.
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høi og J Al. bred
,
Dybden som de forrige. Ruinens Af-

stand fra Soen er 55 Alen. Omtrent 50 Skridt sydlig for

denne Ruin er en Kilde, hvoraf iskoldt Vand fremsprudler.

Dens Afstand fra Foden af Fjeldet, hvorpaa nysomtalte

Bygning ligger, er 10 Alen. Blandt de her nævnte Kuiner

maa man suge Bispegaarden og Munkenes Boliger, men da om-

stændeligere, af Grundtegninger oplyste Beskrivelser endnu

savnes, vil det være vanskeligt at bestemme de enkelte Byg-

ningers Anvendelse. Muligen barden halvrunde Bygning været

et Baptisterium ligesom Rundbygningerne ved de andre Kirker.

1 Fostbræbra Saga nævnes forskjellige Gaarde som be-

liggende i Einarsfjord og ligeledes i Fortællingen om Einar

Sokkason- enkelte Steder.

Eid
,

en Landtunge, saaledes nævnes Stedet hvor

Bispesædet Gardar laa
,

og hvor man under Stridighederne

mellem de norske Kjobmænd og Grønlænderne i Anled-

ning af den i Grdnlands Ubygder forliste Arnbjørns Efter-

ladenskab havde efter Ossurs Drab bestemt et Stevne-

mcide for at indgaae et endeligt Forlig. Fra en herværende

Lonvig tæt ved Gardar kunde man høre at det ringede til

Høimesse paa Bispestolen. Eid betyder en Eide (isthmus)

eller smal Landstimmel med Vand paa begge Sider, der

forbinder to Landstrækninger. Efter de af Pastor Jørgen-

sen meddeelte Oplysninger er denne Benævnelse passende

for Stedet, eftersom der fra Kysten ikke er langt over de

lave Fjelde til den ovennævnte store Indsø, der strækker

sig ned til Ekalluit (II, 706-708).

SKJaLGsnuDin
, Boder eller Træhuse anlagte for Han-

delens Skyld af en Mand, rimeligviis en Kjøbmand, ved

Navn Skjalg, laa paa den anden Side af Fjorden overfor

Gardar, eftersom Kolbein fra Stevnemødet der drog over

Einarsfjord til denne Havn {forti yfir Einarsfjorfi til Sljdlgs-

bu&a')
, maatte altsaa søges i Nærheden af Naiæt eller lidt

længere nordefter, hvor der maatte findes en for Handels-
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fartOier bekvem Havn, en (som nær ved de betydeligste

Bygder særdeles skikkel Handelsplads.

Longuxes (af langa ,
Gadus molva, Lange, et Slags

Torsk), hvor den mægtige Hbvding, Einarsfjordens Gode,

Tborgrim Einarson Trolle, Landnamsmanden Einars Son,

boede, maa soges i Egnen af Nulluk, der efter Pastor JOr-

gensens Beskrivelse er et skaldet Næs, hvor der hverken

findes Underland eller Græsgange, ja neppe mere jevn Plads

end netop, hvor Ruiner af tre Bygninger ligge, der antages

i sin Tid at have tjent som Fiskerhytter.” Maaskee have

de Bygninger, hvoraf findes Ruiner ved Kaglut o: Fjeldda-

lene lidet nordligere vel 3 til 400 Skridt fra Soen ,
hort

til samme Eiendom. Her fandtes en Bygning, 20 Al. lang

og 9 Al. bred
,
Murene 2£ Al. tykke og end 2 Al. hOie,

Indgangen paa den Ostlige Side. Til den vestlige Muur studer

en mindre Bygning, 11 Al. lang og 5 Al. brod, Murene 1J Al.

tykke og staae end tilbage til en Hoide af 1 }, Al. Fra den

storre Bygning synes. der at være en Indgang til den min-

dre, som hosfOiede Grundtegning

udviser. 420 Skridt herfra mod

Ost fandtes atter en liden Huus-

tomt, 7 Al. lang fra N. til S. og

5 Al. bred fra O. til V., formodentlig

et Forraadshuus eller som Gronlæn-

derne yttrede en Rævefælde. Pastor

JOrgensen bemærker, uat Havet ved

Nulluk er fiskerigt og at liere Tor-

skearter fanges der.” lfOlge Fabricii

Fauna Groenl. S. 149 fanges Langen, som paa Gronlandsk

kaldes ivirksoak, i den nærliggende Fjord Tunnudluarbik.

VfK (en Vig), Thorgrims Gaard, er vel at sOge paa

Fjordens nordlige Kyst ved Iterdlek, hvilket Navn betyder

en af en hoi Fjeldstrækning omgiven lille Bugt.

LåNGANES (det lange Næs), hvor Thorgrim Einarsons

Soster Thorun boede, laa paa den anden Side af Fjorden,
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eftersom Thormod, efterat have bemægtiget sig Thoruns

Fartbi, vilde liave Skibet over Fjorden til Vik (vildi hafa

skipit yfir fjorbinn til VHi nr'). Her var i Begyndelsen af

det 12te Aarhundrede en Kirke, formodentlig for den store

vestefter beliggende Bygd. Det berettes nemlig i For-

tællingen om Einar Sokkasbn, at Folk samledes til Kirke-

messe og Gilde paa Langenæs, mange Mennesker besdgte

Gudstjenesten og Biskoppen holdt Kirkemessen
,
som Skik

var paa den Dag Kirkens Indvielse havde fundet Sted, og
••

at Ossur da blev dræbt af Einar og med Biskoppens Tilla-

delse, uagtet han ansaaes at have forbrudt sig i mod Bispe-

stolen, jordet ved denne Kirke, ved hvilken ingen Præst boe-

de Cheimilisprestr), hvoraf det sees at det var en Annexkirke.

Hamar, rimeligviis saaledes benævnt af et en Ham-
mer uden Skaft lignende Fjeld, har ligget i Nærheden af

Langenæs og vel paa den samme Side af Fjorden. Uden

Specialkort eller ndiere Beskrivelse vil man ikke kunne

bestemme disse Gaardes Beliggenhed,, af hvilke rnuligen de

ved Attekerdluk og Ekalluit forefundne Rudera ere Lev-

ninger. Pastor Jdrgensen bemærkede paa denne Kyststræk-

ning et langt fremspringende Næs.

Domkirken eiede hele Einarsfjord og ligeledes den

udenfor Fjorden liggende store O, som kaldtes Rend, fordi

der om Hdsten ldb utallige Rener, hvorefter der, dog ikke

uden Biskoppens Tilladelse, var almindelig Jagt. Det bliver

vel da den stdrste af de saa kaldte Storder. Nu ere Rens-

dyrene i Julianeshaabs District for det meste udryddede,

men i forrige Tider gaves de ogsaa i denne Egn (Graah
••

S. 4S). Paa Oen fandtes ogsaa Vegsteen, men Vegsteens-

brudet maa forlængst være udtdmt, da baade de gamle Be-

boere og senere Eskimoerne i en saa lang Aarrække have

benyttet denne Steen til deres vigtigste Kar 1
.

1

) Pastor Jbrgcnsen bemærker: u l Julianeshaabs District skal tler

forben have været mange Rensdyr. Ligeledes findes lier endnu Veg-

steen (ukusiksak) decls ved Nurarsoit
, dcels ved Allangormut eller
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Hvalseyjarfjordr, hvilken ,
tilligemed den stdrste

Deel af Landet mellem Eriksfjord og Einarsfjord, Erik den

liodes Fætter Thorkel Farserk tog i Besiddelse, fra hvem

en i GrOnland anseet Slægt, HvalsOfirdingernc
,
nedstam-

mede, laa næst efter Einarsfjord, bliver altsaa Kakortok

og Hvalsey Akpaitsivik
,

hvilket Navn Grønlænderne ud-

lede af akpåpok, løbe, og ville at Oen er kaldet saa,

fordi deres Forfædre, tvungne af Nordboerne, maatte

tlygte derfra. Den angivne Distance af Hvalsø fra Fast-

landet af en god Halvmiilsvei (laung hdlfvika 1, 180-

182) passer. Paa Oens ostlige Side ved Karsoak fin-

des, omtrent 300 Skridt fra Stien, en nordisk Ruin, der

er 22 Al. lang og 20 Al. bred. Den nordlige Side har en

fast Klippemuur, dog har der tidligere ogsaa her været

opfort en Steenmuur, men som nu er nedfalden. Murene

ere 1A Al. tykke og staae end til en HOide af 1 til 2J Al.

Indgangen har været paa den vestlige Side. 51 Skridt

vesten herfor findes en anden mindre Bygning, men saa

forfalden at Storreisen ei kan bestemmes. Derimod ligger

40 Skridt ostlig for fOrstnævnte Ruin en tredie 14J Al.

lang og 6 Al. bred, Murens Tykkelse 1J Al. I den ost-

lige Side af denne Ruin, hvis Mure end stode til en Høide

af 1} til 1 Al., er et Aflukke paa 5A Al. ved en Muur,

der er 2A Al. tyk og lf Al. hoi, alt efter de af Assistent

Ivauffeldt foretagne Opmaalinger. Disse Bygninger have en

særegen Interesse, da det upaatvivlelig er i en af dem at

Thorstein OlafsOns og hans Frænke Sigrid Bjørnsdalters

Bryllup holdtes i Aaret 1408 (III, 146). I Fjorden findes

flere Ruiner fra den gamle Bebyggelsestid og den bedst

vedligeholdte Kirkeruin, af kvilken og de den omgivende

Bygninger en Grundtegning er meddeelt Tab. Vil og et

Skibshavnen ved det saa kaldte Mathiesens Næs 2 Mile fra Colonicn,

deels paa Kuaksuarsuk, et Fjeld paa den sydlige Side af Overbærer-

stcdet Itibliarsuk
,

deels ved Nepisæt i Lichlenaus District og endelig

paa Tuapait ostenfor Anlægget Nennorlalik.
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Prospect af Kirkebygningen, Tab. VIII (jfr. IH, 818-819),

som altsaa er Levningerne af den Kirke, der i Flatobogen

er den Ilte i Ordenen og formodentlig en af de yngste.

Til denne Kirke borte hele HvalsOfjord og ligeledes den

nærmest derved liggende Kåmbstadafjordr (af Kambr
,

en Kam, den overste takkede Deel af et Fjeld), i hvilken

Fjord, nu Kangerdluarsuk
,

der laa en Kongen tilhorende

Hofgaard, som hed Thjodhildestad og. formodentlig har væ-

ret opkaldt efter Erik den Rodes Kone Thjodhilde. Det

er muligen af denne Gaard Arctander fandt Levninger ved

Siaglit. 1 NO af en ikke betydelig jevn Mark bemærkede

han (Samleren VI, 1241) tre Huustomter, hvis Storrelse

han ikke var i Stand sil at angive; strax ovenfor disse ere

tre smaa færske Stier, paa hvis ostre Side han traf, om-

trent £ Miil fra Fjordens Inderste, en Huusmuur af 13^

Alens Længde og 6J Alens Brede udentil ,
opfort af ordi-

naire Graasteen, hvorimellem fandtes hverken Leer eller

Ttirv
;
Murens Tykkelse 1\ Al. og stod den endnu 3| Al.

htii oven Jorden.

Eiri'ksfjordr. Det er at antage at hele Coloniserin-
%

gens Hovedanftirer har for sig og sine udvalgt den paa de

vigtigste Næringskilder rigeste Egn og derhos en anseelig

Landstrækning. Dette skjtinnes ogsaa ved at sammenholde

de gamle Beretninger med Beskrivelsen af Landet i vore

Tider. Vi maa her vel mærke os Betydningen af Ordet

Fjord; som vistnok oprindelig var den geographiske af den

sig dybt ind i Landet skjærende Bugt og det samme nær-

mest omgivende Landskab, men snart gik over til at be-

tegne hele Nybyggerens Landnam. Ligesom Benævnelsen

llafnsfjord ikke var indskrænket til Fjorden Ounartok, men

tillige omfattede de nærmest liggende Fjorde Sermelik (Sltittu-

fjtirbr) og vel tillige Agluitsok (Siglufjorfcr), saaledes har

Eriksfjord foruden Tunnudluarbik tillige indbefattet saavcl

en sttirre Strækning NV efter som navnligen det til Tun-

nudluarbik grændsende, for Kvægdrift saa særdeles skikkede
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Landskab omkring den nordre Arm af Igalikko. uF(jrst
••

i Fjorden,” bemærker Ivar Bardson, uligger en O, som

hedder EriksO, hvoraf Hælften horer Domkirken til og Hælf-

ten Dyrnæs Kirke. Dyrnæs Kirke er det storste Kirke-

Sogn i GrOnland, og ligger denne Kirke paa Vesterhaan-

deri, naar man seiler ind i Eriksljord. Den eier alt ind i

Midfjord, som skyder ud fra Eriksfjord lige i NV.” Det
••

vil ikke være let at afgjore, hvilken af de mange Oer uden-

for Tunnudluarbik (fyrir myrmi Eirikfjaråar) det var

^Erik forst beboede og gav sit Navn. Paa Irsarut og paa

Tuktotok ere oldnordiske Ruiner fundne. Foran Mundin-

gen af den egentlige indre Fjord ligger Iglotalik, men og-
••

saa det udenfor denne O værende Fjordparti er bleven reg-

net med til Eriksfjord.

Dyunes bliver Nougarsuk og Dyrnæs Kirke at soge

blandt Ruinerne ved det tæt vesten for dette Næs belig-

gende Narksak, d. e. jevn Mark, hvis Græsmarker hore til

de storste i Grdnland. Strax ved Landingsstedet, i en Af-

stand af 50 Al. fra S6en, traf Pastor Jørgensen her en stor

Bygning, 35 Al. 1. fra 6. til V. og 9\ Al. br. fra S. til N.,

Murenes Tykkelse 2\ Al., deres Hoide paa den ostlige Side

endnu li Al. 1 denne Bygning fandtes Begravelser, som

af samtlige Gronlændere tilskrives de gamle Kablunakker

(Europæere). Den bedst vedligeholdte var paa alle Sider

opfdrt eller rettere opmuret af temmelig store Stene, lagte

saaledes paa hinanden at de godt passede sammen. Gulvet

bestaaer af smaa rode Fliser. Gravens Længde er 2} Al.,

Breden, hvor Hovedet laa, 1 Al. 6 T. og hvor Benene laa

1 Al., dens Dybde li Al. 1 den fandtes et heelt Skelet

af et Menneske, der vendte Hovedet mod Ost og Benene

mod Vest. Craniets noiagtige Undersogelse afgav det Re-

sultat at det var af en Europæer og ikke af en Eskimo.

Hele Graven dækkedes af store flade Stene, af hvilke en

var 2\ Al. 1. og i\ Al. bred. Osten for nysnævnte Ruin,

i en Afstand af 23 Skridt, fandtes en anden, 32^ Al. 1. og

(55)Gronlands historiske Mindesmærker. 3 Bind.
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9} Al. br.
,
som synes at have haft 3 Afdelinger; ogsaa i

denne Bygning fandtes et Gravsted som det nylig beskrevne.

300 Skridt ONO fra denne Ruin ligger paa et lille Fjeld

en tredie Ruin, 9 Al. 1. og 6 Al. br.
,
Murene 4 i Al. tykke

og nu 21 Al. liciie
,

Indgangen paa den sydlige Side. SV
for denne, i en Afstand af 93 Skridt, ligger en Ruin, hvis

Størrelse vanskelig kan bestemmes; den har formodentlig

været over 40 Al. lang; osten for denne, i en Afstand af

127 Skridt, atter en Ruin, 35 Al. 1. og 6 Al. br.
,

deelt i

4 Afdelinger. Mod Ost til SO for denne i en Afstand af

22 Skridt findes en lieel Samling Rudera, hvor ved Efter-

gravning fandtes mange skjOnne flade Stene, 2'
2 Al. lange

og 1J Al. brede, men uden Indskrifter; hele denne Sam-

lings Længde var benved 84 Al.
,
Breden 32 Al. SV for

denne Ruinsamling ligger en skjon Kilde, hvor Vandet frem

-

vælder fra Bunden af op imellem Sandet
;
den har af de

gamle Beboere været indhegnet. I en Afstand af 44 Skridt

mod Syd fra sidstnævnte Samling fandtes atter en Ruin, 37

Al. 1., S Al. br., deelt i 4 Afdelinger. I et Fjeld i Nær-

heden af Narksak fandt Assistent Motzfeldt ifølge Graah (S.

1S8) Bjergkrystal, der, som bekjendt, er meget haard, og

er derfor rimeligviis den i FlatObogen nævnte 7de Kirke

ved Harbsteinaberg i Eriksfjord den samme, som Ivar Bard-

sons paa Dyrnæs.

uLængere ind i Eriksfjord”, beretter Ivar nu videre,

uligger Soleljelds Kirke”, hvortil hele den midterste Deel

af Fjorden luirer, thi saaledes maa det jo være at forstaae.

Dette bliver da den Kirke, hvis Ruiner ere forefundne i

den skjOnne Egn ved Kaksiarsuk (III, 825). Graah forme-

ner at Illimausak, et hOit frit staaende Fjeld, der stedse

beskinnes af Solen, naar den ellers er synlig, kunde være

de Gamles Solarfjall. Saavidt af Kortet skjonnes, ligger

dette Fjeld dog noget for sydlig til her at passe. Hvor

Navnet 'anføres i Oldsproget, er det derhos bestandig Fleer-

tal; Forne saavelsom Hall (II, 506, 712) boede at Solår-
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fjollutn ,
en ved denne Fjeldstrækning beliggende Gaard i

Eriksfjord. Flatobogens 9de Kirke laa ligeledes undir Solar-

fjollum i isafiråi ,
ligesom ogsaa den 10de undir Solar-

fjbllum ,
men som vistnok bliver Ivar Bardsons Solefjelds

Kirke i Eriksfjord. Fjeldene ved Kaksiårsuk og ved Isarok

i Sermelik (o: Iseljord, ogsaa Flatobogens Isafjordr) maa

være kaldte Solarfjoll. Egnen mellem disse Steder beskri-

ves cm, 825, 828) som uen af de skjonneste, om ikke den

skjOnneste i hele Gronland, bestaaende af smaa Bakker, der

danne yndige græsrige Dale; oppe paa Fjeldene gives og-

saa gode Græsgange, som ere tilstrækkelige til at give mange

Kreaturer Sommerfode”. ct
I forskjellige Retninger gjen-

nemskjæres Bjergene af SmaasOer, hvorfra Elve til begge

Fjorde have deres Udspring. Hist og her voxer Vidiekrat

i 1 til 2 Alens Hoide
,

og til langt ud paa Aaret prange

Bakkerne med en i Gronland sjelden yppig Vegetation. I

Baggrunden danne liOie, med evig Is og Snee bedækkede

Bjerge ligesom et Hegn om dette frugtbare Land.” Saale-

des er den nyere Beskrivelse af Egnen fra Kaksiårsuk til

Isarok, og maa de ved disse Steder beliggende Kirkeruiner

være Levninger af Flatobogens 9de og 10de Kirke, og har

mulig Isefjord, ligesom det ovenfor nævnte Midfjord, været

regnet til Eriksfjords District.

„Endnu længere ind i Fjorden ligger Leidar-Kirke, som

eier alt inde i Bugten og ligeledes paa den anden Side

til Burljeld og alt ud fra Burfjeld horer Domkirken til. Der

ligger en stor Gaard, som hedder Brattahlid, hvori Laug-

manden pleier at boe.”

Burfjall, saa kaldet rimeligviis formedelst dets Lighed

med en Kaskelot (biiri,' burhvalr, Physeter macrocephalus)

bliver det Fjeld, der af Eskimoerne nu, ogsaa formedelst dets

Dannelse
,

benævnes Nulluk (nates') ,
hvilket Fjeld altsaa

udgjorde Grændseskjellet imellem Eriks og Einars Land-

nam og mellem Eriksfjordens og Einarsfjordens Thing-

(55*)
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laug. Hvad der laa sonden for dette Fjeld henhørte til

Einarsfjord og Garde Domkirke.

Tæt norden for Fjeldet ligger den græsrige Slette Iga-

likko (o: det forladte Kogested) ved Igalikko Fjordens nor-

dre Arm, der ogsaa benævntes Eriksfjord
,

fordi dens om-

givende Kystland altsaa, som nordenfor Burfjeld beliggende,

henhørte til Eriksfjords District. Selve Igalikko ligger neppe

\ Miil fra Tunntidluarbik Fjorden, saa at Stedets gamle Be-

boere kunde benytte Fiskeriet og Græsgangene baade i

Igalikko og i Tunntidluarbik, Paa denne for' Kvægdrift for-

trinlig skikkede Slette findes saa talrige Ruiner af Bygninger

fra den gamle Beboelses Tid, at Reisende sammenligne dem

med Levninger af en lieel Stad. I disse Ruiner, af hvilke

en Grundplan er meddeelt Tab. VI (jfr. 111, 812-816) gjen-

finde vi Bygden eller Byen Brattaldib
,

hvori Flatobogens

8de Kirke, i Brattahliå, var beliggende, den samme som den

af Ivar Bardsøn ovennævnte LeiSarhtrkja, Hovedkirken i Her-

redet (JetS) eller Eriksfjordens District, hvis Ruin udviser at

det har været en Korskirke af en i Forhold til Landets andre

Kirker betydelig Størrelse, da dens Længde er 44 Al. og Brede

24 Al. Det maa være den samme Kirke, som i den gamle

Chorographie nævnes som liggende nær ved Austkars-

fjørdr, der var en Arm af Eriksfjord og altsaa maa være

Poruk. Bygden har faaet sit Navn af Gaarden

Brattahlid, saaledes benævnt, fordi den var bygget

op til en brat (brattr,
steil) Li eller Klippeside (hl/d). Denne

Gaard opførtes af Erik den Røde, som der opslog sin Bo-

pæl i Aaret 986, beboedes siden i det Ilte Aarhundredes

Begyndelse af hans berømte Søn Leif den Heldige og af

hans Sønnesøn Thorkel, end senere af Laugmændene Skjald-

Helge i det samme Aarhundredes Midte og Sokke Thorer-

søn i det 12te Aarhundredes første Hælfte, og forblev,

ifølge Ivar Bardsons Beretning, lige til Coloniens sidste Ti-

der Laugmændenes Bolig. Her paa denne Gaard stod i

. Aaret 1007 det navnkundige Ægtepar Thorfinn Karlsefnes
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og Gudrid ThorbjOrnsdattcrs Bryllup og besluttedes deres

mærkværdige Opdagelsesrejse til det da opdagede langt

sydligere Land i America. Levningerne af denne Gaard,

der saaledes har faaet en verdenshistorisk Betydning, fin-

des blandt Ruinerne i Igalikko, 162 Al. sonden for Lan-

dingstedet og 423 Al. NNO for Kirken, mellem hvilken

og solve Gaarden der er en lille Klippe. Hosføiede

Grundtegning giver et Begreb om dens Beskaffenhed. Den

har været udentil maalt 26 AI.

lang og 10} Al. bred, Murene

ere 2J Al. tykke og stode end

til en Hoide af 4 Al., da Arc-

tander i Aaret 1779 undersogtc

Bygningen
,

der er opført af

store rOde Stene, formodent-

lig og Leer, skjont deraf in-

tet saaes. <tEn Klippe
,
der er

lige op og ned, tidgjor Husets

ene Side eller Væg” Doren s

Hoide var 2^ Al. og Breden 2

Al. 4 T. Med utroligt Arbeide

har dette Iluus været opført, da

ikke faa Stene i samme fandtes

at være 3 Al. lange og næsten

ligesaa brede og tykke, (Samleren VI, 1208-1209). Pastor

Jorgensen, som efter Oldskrift-Selskabets Foranstaltning i

Aarene 1837 og 1838 foretog en nOiagtigere Undersogelse

af disse Ruiner i Forening med Assistent Jensen, som ud-

kastede Grundplanen, bemærker ved denne Bygning, uat en

Klippe dannede dens sondre Side, og at i denne var ud-

huggen en Afsats sandsynligviis for at befæste Taget, der,

for at anføre Gronlændernes Relation, skal have været lladt

som paa deres Huse. Indgangen har været paa den vestre

Side. Murenes Hoide var endnu næsten overalt 3 Al.

20 T.
,

deres Tykkelse 2 Al. 6 T. At dette Huus, som
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Arctander bemærker, maa være opfbrt med utroligt Arbeide,

da mange Stene ere tre Al. lange og næsten ligesaa tykke

og brede, er ingen Tvivl underkastet.” Klippen er ikke

hoi, kun \ til 1 Al. hoiere end den hoieste Deel af Murene.

Den er temmelig jevn paa Overfladen og skraaer jevnt nedad

imod Fjorden. Grundplanen udviser at i det Hele 17 Byg-

ninger ere opmaalte, hvorhos bemærkedes at der vare end

liere som vare nedfaldne, saa at deres Grundplan ikke kunde

optages. 225 Al. sonden for Klippebygningen ligger Ruinen

af en Bygning, som Yar 30 Al. 1. og 11 Al. br.
,

og ikke

langt derfra, dog nærmere, nemlig i en Afstand af 32 Al.
••

fra den sydligste af de O. for Kirken beliggende to lange

Bygninger, er en Kilde med rindende Vand, paa hvis Sider

ere satte to lladagtige graa Stene ikke mere end 20 T. fra

hinanden, og ovenpaa disse var igjen lagt en rtid Steen, livis

Længde var 3 Al. 5 T.
,
Brede og Tykkelse 1 Al. En af

de nærmest ved denne Kilde liggende Bygninger har uden

Tvivl været det i Fldamanna Saga (II, 12S) omtalte Bade-

huus
,
som har bestaaet af den egentlige Badestue og en

Forstue (framhiis), maaskee den ene SV for Kirken belig-

gende, der efter Pastor Jdrgensens Beretning synes at være

deelt i to eller tre Afdelinger.

^ORMODSIIELLIR, Thormods Hule, en Klippehule lige

ved Strandbreden i Nærheden af Brattahlid. Over og un-

der denne Hule vare Klipperne meget steile og vanskelige

at bestige og foran Hulens Dor var en stor Plet Jord be-

groet med Græs, men forlige Mænd kunde kun med N()d

og neppe springe fra Klintens Spidse ned paa Græspletten.

Tæt ved det Grændseskjel mellem de to Thinglaug, som
Burfjeld (Nulluk) dannede, altsaa en halv Miils Vei eller

lidet derover fra Brattahlid
,
maa Gaarden Ldngunæs have

ligget. Det bliver saaledes let forklarligt, hvad der beret-

tes i Fostbræbra Saga (II, 362-364), at Thordis roede langt

ud paa Natten, nemlig efterat have udsovet, altsaa nær ved

Morgenstunden, fra Ltjngunæs paa en Skude med en Besæt-
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ning af 15 Mand, og kom dog saa tidlig til Brattahlid, at

hun spiste Davre hos Thorkel. Ligeledes kan man forstaae

Fortællingen (11, 352) om at Thormod Kolbrunesskjald,

efterat have tæt ved Thordis’s Nost paa Longunæs dræbt

hendes Son Thorkel, forfulgt afThord og Falgeir, undflyede

og lob ligetil han kom til den ovenomtalte efter ham op-

kaldte Hule ved Brattahlid. Da Thormod kom til Klinten

ved Strandbreden over Hulen
,

sprang han fra dens Spidse

ned paa Græspletten foran Hulens Dor, Thord sprang efter

ham og blev dræbt, men Falgeir sprang ogsaa ned paa

Græspletten og hug til Thormod. Thormod og Falgeir

fattede i hinanden og faldt begge ned fra Klipperne ud i

Soen, hvor Falgeir druknede, upaatvivlelig i den Vig, som

senere kaldtes Falgeirsvi'k og omtales som liggende i

Eriksfjord, men Thormod svummede til et derværende Skjær,

hvor han kriib op paa Stenene. Dette Skjær laa i en saa

lang Afstand fra Landet, at han, saaret og udmattet som

han var, ikke havde Haab om at frelses, da Skuf og Bjarne,

i det de nærmede sig Hulen, bemærkede ham i Skjæret og

kom ham til Hjelp. Omtrent et BOsseskud fra Land ligger

her et Skjær, og to Kabellængder i Ost fra dette en Holm

(III, S16), og foruden dem sees ifolge Jdrgensens Beret-

ning ved udfaldende Vande tre smaa Skjær. I Nærheden

af de førstnævnte Skjær er tæt norden for Igalikko en lille

Bugt, der upaatvivlelig er de Gamles Falgeirsvig.

Ofte omtales i de gamle Beretninger Skibes Ankomst

til Eriksfjord og Brattahlid
;

at den almindelige Fart did har

været gjennem Igalikko Fjorden kan skjOnnes af Beretnin-

gen (11, 504), om at Skjald-Helge kom til Eriksfjord og

styrede til Falgeirsvig , hvor der altsaa ved Eriksfjord, ifolge

denne Vigs ovenfor paaviste Beliggenhed, ikke kan forstaaes

andet end den nordre Arm af Igalikko Fjorden.

Stokkanes. Thorbjdrn Vifilsson, der efter Erik den

Rodes Indbydelse var dragen til Gronland, opforte her paa

den Landstrækning, Erik havde overdraget ham, en ansee-
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lig Gaard. Den laa i Eriksfjord lige over for eller paa den

modsatte Side af Brattahlid (pat var d Eiriksjiråi dårum
mégum en Brattahlid var

,
II, 314), ligesom det ogsaa si-

ges om Thormods Hule ved Brattahlid, at den laa paa den

anden Side af Fjorden ligeoverfor Stokkanæs tsd hellir er

d sæfarhdmrununi oSriunegin fjafSarins en Stokhanes, II,

346), hvor Thormods Venner Skuf og Bjarne den Gang

boede. uLigeoverfor Igalikko paa hin Side Fjorden, under

de derværende høie Fjelde, ligger en lille Odde, Usuk (det

mandlige Lem) kaldet. Her findes en ubetydelig Ruin, der

formodentlig kun har tjent til Hø- eller Brændehuus.” Saa-

ledes beretter Pastor Jørgensen
,
som i 1838 undersøgte

dette Sted. Stedets eskimoiske Benævnelse har formo-

dentlig selv samme Anledning som den, der bestemte Nord-

boerne til at kalde det Stokkanes (af stokir

,

en Stok).

Den nu forefundne ubetydelige Ruin har upaatvivlelig hort

til den Bygning, hvor Thorbjørns Datter, den navnkundige

Gudrid, tilbragde tiere af sine Ungdomsaar, indtil hun blev

gift og flyttede til Brattahlid. Naar det hedder om Thor-

mod (II, 374), at han
,
medens han opholdt sig paa Stok-

kanæs, en Dag sagde at han havde et Ærende nordpaa i

Fjorden, hvorefter han tog en Baad og med Fitl-Egil

drog ind ad Einarsfjord, maa man vel mærke sig at de

Gamle ofte lienlagde deres Nord mod Ost, ligesom Knyt-

linga Saga, som bekjendt, beretter at Skåne laa norden for

Sjælland. Eflerat Thormod var forsvunden
,
roede Fill-Egil

ud af Einarsfjord tilbage til Stokkanæs (II, 376). Man sam-

menholde hermed den tidligere Beretning (II, 346), om at

Skuf og Bjarne, da Thormod havde paa Garde-Thing dræbt

Thorgrim Einarsøn, førte Thormod til Hulen ved Brattahlid

og droge derefter tilbage til Thinget, og man vil skjønne

at de to Fjorde have været beliggende ganske tæt ved hin-

anden tilsøs og overbevises om, at Sagaskriverens her

nævnte Eriksfjord maa være lgalikkos nordre Arm.

Gamla bygd, den Gaard hvor Gamle og Grima boede,
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laa i Bunden eller ved den inderste Ende af Eriksfjord tæt

op til Isbjergene (i EirihsfjarSar botni npp undir jolduniivi).

I det inderste af Igalikko Fjordens nordre Arm, ved Tes-

singertasak
,
vel en god Fjerdingvei fra Kirken, traf Pastor

Jorgensen (III, 812) to Ruiner eller maaskee rettere et

Huus i to Afdelinger. Ved at omtale denne Opdagelse,

taler lian intet om herværende Jokler, men i sin Beskri-

velse over Tunnudluarbik Fjorden bemærker han ved at

omtale Poruk, den Arm af samme, hvis Bund stOder tæt

sammen med Bunden af Igalikkos nordre Arm, saa at der

imellem dem er ikkun et ubetydeligt Stykke Land
,

at her

findes en mægtig Isblink, ved hvilken altsaa de beskrevne

Ruiner ligge.

Langey og Lambeyjah. Af de af Ivar BardsOn som

"Domkirken tilhorende nævnte Oer maatte vel Lange være

Akkia, af Nordboerne saaledes kaldt formedelst dens lang-

strakte Form, og de fire Lamboer (af lamb, et Lam) blive

de vesten derfor beliggende Partiæt Oer, ogsaa 4 i Tal, og
• • M

har Lambeyjarsund adskilt hin O fra denne Ogruppe.

Foss asond, saaledes vist benævnt formedelst derværende

Vandfald eller stærke Stramninger, hvilket Sund forte ind

til ( laa i Indgangen ///) Eriksfjord (Tunnudluarbik), maatte

rimeligst være Sundet mellem Kingiktok og Fastlandet, efter-

som Nardlunek eller Skovfjorden vel er betragtet som ho-

rende til selve Eriksfjord.

Yttrivik og IxNRivfk. Det hedder nu videre: uDer

nordenfor Eriksfjord ligge to Vige, som hedde Ydrevig og

Indrevig, thi de ligge saa til.” Stedsadverbiet uder” betegner

at det var i Nærheden af Fossasund; og man vil her paa

Kortet finde norden for Fjorden paa Oen Tuktotok to saa-

danne Vige, hvis Beliggenhed ganske svarer til Beskrivelsen.

Dernæst laa BreidifjOrdr (Bredefjord), og i den Fjord

laa Mjoifjordr (Smallefjord)
;
den ffirstnævnte bliver Iker-

soak, der ogsaa i vore Dage kaldes Bredefjord, og den an-



874 GRONLANDS GAMLE GE0GRAPI1JE.

den Flatdbogens Isefjord, mulig den samme Fjord, der i

Landnamstiden bebyggedes af Arnlaug.

Den efter Landnamsmanden Hafgrim opkaldte Haf-
grimsfjOrdr er maaskee Kangerdluarsuk, der senere i Ivar

BardsOns Tid er benævnt Kambstadafjord, og det til samme
Mands Landnam horende Vatnaiiverfi (af vatn, en Indst),

og hverfi ,
en af Hoider omgiven Landstrækning), bliver

rimelig den skjonne Egn norden for Tunnudluarbik, der

udmærker sig Yed mange laxerige Indstier, og er omgiven

af uhOie Fjelde”.

Den gamle Chorographies Midfirdiu, som vel noget

senere ere bievne bebyggede (iiæst bygdir), kunde være

de i Ostrebygdens Midte beliggende fem mindre Fjorde,

der ovenfor ikke ere ommeldte; af dem hed en Kollu-
fjordr, (af Icolla, et Kar uden Haandgreb, eller et Faar),

Kangerdluarsuk, DyRAFJtjRDR indenfor Sårdlok, |>6rvalds-

fjordr, Torsukatek og Akkudlek, Steinsfjordr og Berg-

JPorsfjOrdr de to mindre Fjorde imellem Kénalik og Kin-

giktok eller Tindingen. Ved det Næs, som skiller Torsu-

katek-Lobet fra det Inderstfe af Fjorden Akkudlek, ligger

her blandt flere Ruiner en Rundbygning, som gjor det rime-

ligt at her ogsaa maa have staaet en Kirke
,

hvortil den

som Baptisterium har henhort, og maatte det da være Fla-

ttibogens 12te Kirke d Gardanesi i M idfjordum.

Efter Bredefjord nævner Ivar Bardson endnu fire Fjor-

de, af hvilke

Eyrarfjordr (af eyri ,
en Ore, flad og bred Land-

tunge eller Strandbred) maatte vel blive Immartinek; og

BorgargjOrdr, (af borg
,

et en Borg lignende Fjeld), Ser-

mitsialik, i hvilke begge Fjorde der efter GrOnlændernes

Sigende skulle være oldnordiske Ruiner.

Lodmundarfjordr (af Mandsnavnet Lodmundr) bliver

den Fjord, hvis sydlig liggende Munding begrændses af den
• •

store O Nunarsoi't, hvortil to ved flere Havne udmærkede

Lfeb fore.
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IsafjorBr, den samme som den gamle Chorographies,
••

men forskjellig fra FlatObogens lsefjord, som var Ostrebyg-

dens vestligste Fjord, bliver den store Bugt, hvori Sennerut og

flere Oer ligge. En Arm deraf hed Utibliksfjordr {paraf

gengr Utibliksfjordr), den Deel nemlig, der ligger sønden

for den paa Kortet unavngivne O, grændsende til Itiblieitsiak

eller ltiblik ,
som Peter Olsen Valide, der bcsdgte dette

Sted i September 1751 ,
bemærker at være saaledes kaldt,

ufordi der er en kort Slette eller Nakke imellem Bjergene,

et Bosseskud bredt, til hvilken Havet sioder baade norden

og sonden for”, altsaa hvad man sædvanlig kalder et Over-

bærersted
,

fordi Baadene bæres derover for at forkorte

Veien. Det er mærkeligt at det oldnordiske Navn saaledes

har en eskimoisk Oprindelse, hvilket udviser de Gamles hyp-

pigere Samfærsel i denne Egn med Skrælingerne. At selve

den storre Bugt svarer til det, Navn som Nordboerne have

tillagt den, skjonnes af nyere Reisendes Beretninger. Val-

loe omtaler her (Samleren I, 119) en Isblink som gaaer

ned til Kysten; Arctander, som var her den 13de Juli 1777,

anmelder (1. c. VI, 1112), at Bugten ved Kasse paa Oen

Senneruts nordostlige Kyst ^stuvede aldeles til med ls”,
v ••

ligesom det smalle Sund mellem Oen og Fastlandet laa

fuldt med Is; og Graah bemærker (S. 29): „Om Bugten

imellem Sennerut og Itiblieitsiak-Tangen, som danner Grænd-

sen imellem Julianeshaabs og Frederikshaabs Districter, er

Fastlandet næsten allevegne beklædt med Isbræ, der nogle

Steder strækker sig ned til Havet”. Af denne Bestemmelse

af lsefjordens Beliggenhed skjonnes det, at Ostrebygden har

haft selv samme Grændse mod NV som nærværende Juli-

aneshaabs District. Fjordene paa begge Sider af denne Iti-

blik have neppe i Oldtiden haft nogen fast Bebyggelse.

Umiddelbar efterat have nævnt de to sidst anførte Fjorde,

tilføier IvarBardson: ualle disse Oer ere bebyggede”, nem-

lig de nærmest forannævnte Langø og Lambøer, og maa

deraf vel kunne sluttes, at ikke ogsaa alle Fjordene, navnligen
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ikke de sidstnævnte, ihvorvel horende til Ostrebygden, have

været bebyggede, da her ellers vilde have været tilfdiet:
%

Fjorde. Paa liere Forespørgsler til de Eskimoer, som op-

holde sig i denne Egn, have de ovenmeldte Reisende ikke

modtaget nogen Meddelelse om her forefundne oldeuropæiske

Ruiner. Derimod skulle, som for ommeldt, efter Gronlænder-

nes Sigende saadanne findes i Immartinek og Sermitsialik,
• •

og Navnet paa en O udenfor den fOrstnævnte af disse to Fjor-

de, som Arctander besøgte (1. c. S. 11 17), Igloluarsoi't, d. e.

de store Bygninger, synes at hentyde paa at ogsaa denne har

i ældre Tid været beboet af Nordboer.

VESTREBYGDEN.
Man maa beundre den Foretagelsesaand, hvormed Erik

den Rode var udrustet, og den Forretningsdygtighed, der

saa tilfredstillende prdvedes ved heldig Udfdrelse af det

Hverv, han havde overtaget. I de tre Aar, han anvendte

til sin forreldbige Opdagelsesreise, indskrænkede han ikke
• •

sin Virksomhed til at beseile Ostkysten og undersdge de

vigtigste Fjorde i Landets sydvestlige Deel, men han drog

allerede da længere nordvesteftér
,

opdagede ogsaa denne

Kyststrækning og tillagde paa samme mange Steder Navne

(guf far vtSa ornefni, I, 362). Allerede umiddelbar efter

Landnamstiden beseiledes Kysten langt nordligere, end den

gamle Bygd nogensinde har strakt sig.

Vestrfbygd
,

den vestligere liggende beboede Kyst-

strækning, var ikke af den Betydenhed som Ostrebygden,

hvor Bispesædet var og Landsthinget holdtes ; her vare ikke

flere end 90 Bygder eller Gaarde, og for den for en stor

Deel adspredte Befolkning ikkun 4 Kirker. Allerede i det

14de Aarhundredes Midte vare Nordboerne vegne herfra for

indtrængende eskimoiske Skarer, og det er saa meget min-

dre at undres over at der nu ikun findes yderst faa Lev-

ninger af den tidligere Bedyggelse. I den fdrste Periode

havde Vestrebygden ikke den Udstrækning sydefter som

senere. 1 den gamle Chorographie angives dens Afstand
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fra Ostrebygden til u6 Dages Roning med sex Mand paa

en sexaaret Baad”. Graah bemærker (S. 173-174), at lian

med fem Roersker og Ieilighedsviis Hjelp af Styrer og Ka-

jakroer har, i en let lastet Konebaad, ingensinde reist over

.

SJ danske Miil i een Dag, og anslaaer derfor en Dagsro-

ning til 7 Mile, hvilket Antagende synes at have god Rime-

lighed for sig. Vestrebygdens Begyndelse i den Tid blev

da at ansætte til Aglomersæt. Senere er ogsaa et sydligere

Kystparti blevet bebygget, og Ivar Bardsøn beretter at der

fra Ostrebygden til Vestrebygden var en Tylt Sos Qxii

vihur sjoaO ,
tolv Somile, alt ubeboet, der, Lodmundar-

fjord og Isefjord medregnede som Ubygder, bliver Kyst-

strækningen fra Sermitsialik til Ika eller Arksut, hvor sikre

Ruiner af oldnordiske Bygninger ere forefundne (111, 831-832).

1 paalidelige Efterretninger ere efterfølgende Steder navngivne

:

Steinsnes (af Mandsnavnet Steinn'), hvor ifølge Ivar

Bardsøn en stor Kirke var beliggende, der i nogen Tid var

Domkirke og Bispesæde, maatte vel soges i Aglomersæt

eller i Fiskefjorden, hvor Peter Olsen Valløe bemærker (Sam-

leren 1, 101), at der findes Ruiner af Kirker, hvilke dog

senere Reisende i disse Fjorde ikke have seet, med min-

dre de maatte soges blandt de af Missionairen J. P. Lund

beskrevne, der ligge paa den østlige Side af Aglomersæt-

Fjorden 2 til 2\ Miil fra dens Munding. Paa en Slette af

et meget indbydende Udseende, tæt ved en lille Bugt, i et

Par hundrede Skridts Afstand fra Stranden, findes her Rui-

ner af flere Bygninger, Blandt hvilke en har været 26 Al.
$

lang og 7 Al. bred, Murene henimod 2\ Al. tykke og end

1 Al. høie; i den østre Muur tvende. Indgange endnu kjen-

delige. Paa et lavt Fjeld paa Kysten, som udgjør Bugtens

nordre Grændse, findes 4 Grave, som Grønlænderne tilskrive

de gamle Nordboer, hvilket er sandsynligt, da de ere op-

førte med stor Omhyggelighed og betydelig større end Grøn-

lændernes Grave, eftersom tvende af dem have et Omfang

af 16 Skridt. Af det i Fiskefjorden fundne Klokkemalm
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lader sig ikke slutte at en Kirke har staaet her, da det

kan være tørt did af Eskimoerne; imidlertid gjOr denne

Fjords mange Herligheder det sandsynligt at den i Oldtiden

kan have haft en noget stOrre Befolkning, men man har

hidtil ikke her opdaget nogen Ruin, der rimelig kan være

Levning af en Kirke.

Rangifjordr, hvor FlatObogens tredie Kirke i Anuvik

var beliggende, bliver vel Amaraglik Fjorden, som kan være

saaledes benævnt formedelst dens i skraa Retning ndgaaende

Fjordarme. Ved den nordlige Vig længst inde i Fjorden

paa en lille Slette, der danner en langagtig Fiirkant, ligge

flere Ruiner, som H. P. G. Moller har undersOgt og be-

skrevet, deriblandt en ikke langt fra den der udlobende Elv

og lige i Strandbreden
,
som ved HOivande ganske bcdæk-

kes af Vandet, ved udfaldende Vande derimod strax til-

trækker sig Opmærksomheden ved sin Masse af store flade

Stene
,

der synes at have dannet en langagtig Fiirkant i

Ost og Vest; imidlertid er det overmaade vanskeligt, om

ikke umuligt, at angive denne Ruins egentlige StOrrelse, da

Stenene ligge sammenhobede i to Bunker, og man kun paa

den ene Side, nemlig mod Nord, tydelig kan see at de

have dannet en Muur; desuden ligger den vestlige Ende

inde under Gronsværet, der hæver sig brat omtrent en Alen

over Strandbreden, og hvortil Vandet ved HOivande naaer

op. Ved Jordens Udskylling ere adskillige Menneskebeen

komne tilsyne, som nu deels ligge spredte omkring ved

Stranden og deels endnu med den ene Ende stikke ind i

Jorden. Disse Been paastaae GrOnlænderne at være af her

jordede Kablunakker, hvilket har megen Sandsynlighed for

sig, ligesom at Murene ere Levninger af en Kirke, hvortil

saavel de gamle Bygder i Amaraglik, af hvilke Thorhallesen

fandt 8 kjendelige Rudera og GrOnlænderne omtalte for ham

end flere, have hOrt, som ogsaa de ved Indsoerne norden

for Stedet og ved Rappiselik beliggende, hvorfra en af store
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(lade Heller opført Stenebro førte did, som Thorhallesen

kalder et af de skjdnneste Oldtidsminder i denne Egn.

AgnafjGiidh (af agn, Fiskefangst) bliver rimeligviis

Baals Revier og dens midterste Fjordarm Ujararsoak. Her

laa Flatobogens anden Kirke i Hop, hvilket Navn betyder

en lille indsluttet Vig af en Fjord, hvori en Elv falder.

Hertil svarer Beliggenheden af Ujararsoak, Fjordbundens

nordligste Arm, hvor der blandt flere Ruiner paa en skjon

tildeels med Vidiekrat bevoxet Slette ere fundne Levninger

af en Kirkebygning, der udvendig har været henved 10 Al.

i Fiirkant, hvis af flade Stene byggede Mure paa nogle Ste-

der endnu ere 4 Alen hoie og 1^ Al. brede. Dr. Pingel,

som i 1S29 besdgte Stedet, bemærker at denne Bygning er

fuldkommen orienteret og dens Indgang paa Sydsiden af

1} Alens Brede. SSO findes i nogen Afstand ubetydelige Lev-

ninger af en anden Bygning, 18 Al. 1. og 15 Al. br.
,
som har

haft flere smaa Bygninger paa Sydsiden og synes at have

været en Gaard med dens Udhuse. SSV for Kirken om-

trent i samme Afstand findes ubetydelige Levninger af en

omtrent 45 Al. 1. og ikke fuldt 30 Al. br. Muur eller maa-

skee kun et Steendige, som efter Thorhallesens Formod-

ning har omgivet en Kirkegaard. I Midten af samme synes

der at have staaet en Bygning af omtrent 20 Alens Længde

og 10 Alens Brede; denne har haft flere Afdelinger. Et

Gravsted findes i skraa Retning i det syddstre Hjtirne af

den ydre Muur, omtrent 4 Al. langt og 2 Al. bredt, altsaa

meget sttirre end Grønlændernes Grave i Almindelighed, og

tillige altfor omhvggeligen opført til at det oprindeligen kan

have været deres Arbeide. Ved den sondre Side af disse

Ruiner flyder ifølge Thorhallesen en Laxelv langs en Dal, der

paa begge Sider er bevoxet med Krat og Græs, saa her sy-

nes at have været et nærsomt Sted for Kreaturer om Som-

meren. Med høit Vande bliver denne Bugt 1 til 2 Mile

længere, thi Vandet stiger gjennnem et smalt Sund meget

længer op. Hoist rimelig har Vandets Tilbagevigen ved
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Lavvande fra denne Fjordseng givet Anlednin'g til Stedets

ovenanførte Benævnelse (af at hopa
,
vige tilbage, jfr. Anti-

quitates Americanæ S. 432-433). Dets eskimoiske Navn

Ujararsoak o; den store Steen har den herværende gamle

Steenbygning foranlediget. Til hvad Sagaen om Thorstein

Geirnefjafostre beretter (111, 528), at Hop var Vestrebyg-

dens Thinglaug, tor man formedelst denne Sagas Utro-

værdighed i det Hele ligesaalidt fæste nogen Tiltro som til

at de i denne Saga anførte Stedsnavne skulde være paalidelige.

Himinhaki, det mod Himlen rækkende Fjeld, norden

for hvilket Havet formedelst mange Havsvælge var farligt

at beseile, maatte vel være Hjortetakken, et ved Godthaab

liggende Fjeld, der efter Thorhallesens Beretning sees over

25 Mile borte og noget nær er det høieste Fjeld i Strat-Da-

vis. I Ivar BardsOns Tid beseiledes de nordligere Kyster

ikke længere saaledes som tidligere, og har man dengang

anseet Seiladsen til disse for at være udsat for mange Farer.

LysuFJoiiE>ii, (af lysa
,

et Slags Torsk, Gadus mer-

luccius, paa Norsk Igsijig ,
Strøm 1, 295; paa Grønlandsk

akulliakitsok, ifølge Fabricii Fauna Grønlandica, S. 148, som

beretter at den findes i de sydligere dybe Fjorde). Her

havde allerede Thorstein Eriksøn en Gaard ^porsteinn (il ti

hu i Vest/bygd d bæ peim er hét i Lysufuåi ,
I, 392),

og her døde han efter sit mislykkede Forsøg paa at fore-

tage en Opdagelsesrejse til det af hans Broder Leif først

besøgte Viinland. Her laa Flatøbogens førstnævnte Kirke

i Vestrebygden paa Sandnes, d Sandnesi. Lysufjord laa 6

Dagsroninger, altsaa ifølge ovenanførte Bestemmelse omtrent

42 Mile, fra Vestrebygdens sydligste Grændse i den Tid,

da den gamle Chorographie forfattedes, altsaa fra Aglomer-

sæt, og bliver rimeligviis Isertok i Sukkertoppens Dist riet.

Hr. Vabl hørte Grønlænderne fortælle om oldnordiske Rui-

ner inde i denne Fjord, men om disse haves ingen videre

Efterretning, ligesaalidt som om de Rudera, der have ligget

i det Inderste af Ikkertok Fjorden i Holsteinsborgs District,
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i hvilke der ifølge Glahns Beretning skulle være fundne

europæiske Oldsager. Længere imod Nord ere ingen Lev-

ninger ' af faste Bopæle fra den gamle Bebyggelsestid fore-

fundne; imidlertid have de gamle Nordboer jevnlig færde-

des ogsaa i disse Egne og der haft deres

NORDRSETUR
eller nordlige Opholdsteder (setur) for Jagtens og Fiskeriets

Skyld. Næsten hver Sommer droge Gronlands Storbønder

did op og ændsede ikke at i disse Farvande, som Skjalden

Sveinn synger i Nor&rsetu-Drapa, de hoie Fjeldes haarde

af Frost opsvulmede Hvirvler samlede og splittede Ægirs

stormsvangre Dottre (Bølgerne). De havde til denne Fart

særegne dertil byggede store Skibe og Skuder, forsynede

med alle Slags Fangeredskaber og droge did, deels for at

samle Drivtommer, men fornemmelig paa Sælhundefangst,

som gaves der bedre end hjemme i Bygden. De pleiede

ogsaa der at tilberede Sæltjære
;
det smeltede Sælhundefedt

blev heldt i Skindbaade, som ophængtes imod Vinden i

fritstaaende Tørrehuse, indtil det størknede og tilbered-

tes siden til Forbrug (III
,
213-245). Enkelte Steder ere

navngivne, nemlig:

Greipar var en af de tvende Hovedstationer, hvor

Norbrsetumændene havde deres Boder eller Hytter (bifåir

eda skala

r

) ;
greip saavelsom Fleertallet greipar betyder

Mellemrummet mellem Fingrene, dernæst ogsaa Bjergklofter.

Til dette Navn maa en særegen tilsvarende Beskaffenhed

ved Stedet have givet Anledning. Man kunde tænke paa

flere eller snarere fem mærkelige tæt ved hverandre lig-

gende Fjelde med Kløfter imellem, men end rimeligere

kan Kystens Configuration have foranlediget Navnet. Grei-

par laa norden for Gronlands egentlige Bygder, men den

Stedet i Skåldhelga- Rimur tillagde Benævnelse bygdar

sporfir ,
Bygdens Ende, antyder at Stedet laa nær ved sam-

mes Grændse. Tæt norden for 67° n. Br. og sonden for

Disco finde vi en Kyststrækning med en til hint Navn sva-

Groulands historiske Mindesmærker, 3 Bind. (5(>)
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rende Configuration, hvor nemlig de 4 smalle Fjorde Ekal-

lurksoit, lglutalik, Atanerme og Auleitsivik gjennemskjære

og dele Kysten i 5 lange og smalle Landtunger.

Kaulsiuiøih (af b/fåir, Træhuse, Boder), mulig forst

anlagte af Thorfinn Karlsefne, der i den ene Oldbog oftere

benævnes Karl, da han paa sin Boise til Viinland besogte

denne Deel af Kysten (l, 408), laa 0 Dagsroninger, altsaa

omtrent 42 Mile, nordligere end Lysufjord
, maatte altsaa

soges norden for gamle Egedesminde.

Bjauney (af bjorn , en Bjorn), som allerede besdgtcs

i Aaret 1007 af Thorfinn Karlsefne paa hans americanske

Reise, laa 3 Dagsroninger eller 21 Mile norden for Karls-

bubir, hvilket svarer til Beliggenheden af Disco Eyland,

hvor der ifOlge Wormskjold (1. c. S. 3*50) opholde sig med

den saakaldte Vestis’s Ankomst fra America en stor Deel

hvide Bjorne, saa det ci skal være ualmindeligt at see flere

paa een Gang; hvorimod det paa hele den sydligere Deel

af Grdnlands Vestkyst er en stor Sjcldenhed at see nogen,

dog med Undtagelse af Julianehaabs District, hvor Storisen

næsten hvert Aar forcr nogle med sig. Navnet er saaledes

meget passende. En Codex nævner Bjarneyjar i Fleertal, saa
••

at de hosliggende Oer maa have været medregnede under

denne Benævnelse, der dog ikke har været almindelig, om
end Læsemaaden kunde antages for rigtig. Norden for

Bjarncy anfores endnu to Steder, nemlig:

Evsunes (af cysa, Kul) kan neppe være Ilalvoen Ndr-

soak, skjont ikke langt fra Forsøget af samme Navn en

Steenfældc af betydelig Storrelse fra de gamle Nordboers

Tid findes (jfr. 111, S12), eftersom ingen Kul erc fundne

paa denne HalvO, men snarere Uperniviksnæsset i Umanaks

Fjord, hvor der brydes Steenkul (see Collins Efterretninger

i Skand. Lit. Selskabs Skr. 1809 S. 17o, 206 og Pingel,

Nord. Tidsskr. f. Oldk. 1 B. S. 107).

Ædanes (af æ'

5r
,
Ederfugl, Anas mollissima) maatte

vel være Næsset Cap. Cranstown, hvor Ederfuglenc, som i
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Mængde opholde sig i disse nordlige Egne, formodentlig

have deres Tilholdssted paa Kysten. I fdige den gamle

Chorographie var der 12 Dages lloning omkring Bjarney

og de norden derfor liggende Eysunæs og Ædanæs (rim-

hverJis Bjarney
,
Eysnnes ,

Æåanes fyrir nordaii), Naar

man reiser ud fra Godhavn den lige Vei til Cap Cranstown,

derfra over Uperniviksnæsset tilbage og igjennem Waigatlet

til den Havn, hvorfra man gik ud,
x
saa vil denne Reise ud-

gjdre noget over 80 Mile og altsaa ganske svare til den

gamle Angivelse. At Nordboerne have besogt endnu nord-
••

ligere Egne paa denne Kyst, derom vidner den paa Oen

Kingiktorsoak paa 72° 55' n. Br. benved 4 Mile norden

for det nordligsle Etablissement Upernivik fundne mærk-

værdige Runesteen (jfr. III, 843), som var indstukken i en

der opført Varde.

Nordrskagi Græslands edr landsendi hinn xord-

ari. Siagi bemærker en fremragende Pynt eller et sig

langt udstrækkende sførre Næs. Grønlands nordlige Egne

ere for lidet undersøgte til at man endnu kan vove at yttre

nogen Formodning om Anledningen til disse Benævnelser,

der iovrigt vel blive at sætte i nærmest Forbindelse med

det Sted, som vi nu skulle lil at omtale som et af Grøn-

lændernes Norbrsetur, ihvorvel det ikke kan siges at have

udgjort en Deel af selve dette Land.

Kroksfjarbarheidi nævnes som den anden af Norbr-

setumændenes tvende Hovedstationer. Did op, for fra dette

alt bekjendte Sted at gjore videre Opdagelser, foretoge nogle

Præster fra Gardar i Aaret 1266 en Undersogelsesreise. Af

Beretningen (111, 238-245) sees at selve denne Egn tidli-

gere pleiede at besøges og at de gamle Grønlændere der,

ligesom i Greipar, havde Boder eller Skaaler for Jagt og

Fiskeri. Derhos er det øiensynligt at det maa have været

en meget betydelig Fjord, i og tildeels gjennem hvilken var

en vidtløftig Seilads af mange Dage. Navnet synes at hen-

(56#)
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tyde paa at Fjorden har en mærkelig Krumning (boler} og

at den er omgiven af ode Hoilande (licidi'). Det var ud

af denne Fjord, eller af de samme begrændsende Hoilande,

ind i et indenfor liggende Hav hine Præster seiledc, for at

gjore Opdagelser længere mod Nord, end deres Landsmænd

hidtil vare komne, og paa hvilken Opdagelsesreise de saae
••

mange Ocr, Sæler, Hvalc og en Mængde Bjorne, samt om-

sider kom dybt ind i den indre Ilavbugt (allt i hafsbotninn),

hvor do bemærkede et mod Sonden beliggende Fastland

(suårland) og JOklcr. De traf der nogle Kjendemærker

paa at Skrælinger havde i ældre Tider opholdt sig der, men

de kunde ikke gaae i Land for Bjornene. Derpaa seiledc

de tilbage i 3 DOgn, og traf da igjen Spor af Skrælingers

Ophold paa nogle Ocr sonden for Snæfell (Sneefjeld), et

tidligere bekjendt Fjeld. Siden seiledc de sdndcrpaa langs

med Kroksfjarbarhei&i en stor Dagsroning Jacobsmessedag

;

det frds da der om Nætterne, men. Solen skinnede baade

Nætter og Dago, og var ikke lioiere, da den var i Sonder,

end at, naar en Mand lagde sig tværs i en sexaaret Baad,

udstrakt mod Rælingen, saa traf Skyggen af det Bord, som

var nærmest mod Solen, i Ansigtet paa ham, men om Mid-

nat var den saa hoi som hjemme i Bygden
, naar den er

hoiest i Nordvest. Siden seilode de tilbage hjem til Gardar.

Af den forstnævnte af de to paa Jacobsmessedag angivne

Observationer kan intet sikkert Resultat udledes, da man

ikke med nogen Bestemthed kan vide Baadens Dybde eller

egentlig Dybden af den liggende Mands Leie, samt Bordets

lloide i Forhold dertil, for deraf at udfinde den Vinkel, som

Bordet har dannet med Mandens Ansigt, hvilken Vinkel efter

Angivelsen skal svare til Solens Middagshoide paa Jacobus

eller den 25de Juli. Antager man den efter Rimelighed

at have været henimod 33°, maa Stedet have ligget om-
trent paa 75° n. Br. Det har ingen Sandsynlighed for sig

at Vinklen kan have været stdrre og at altsaa Stedet kan

have ligget sydligere. Et sikrere Resultat giver imidler-
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tid don anden Observation. For don 25de Juli var i det

13de Aarhundrede

Solens Declination = + 47° 51'

Ecliptikens Skraalicd 23° 32'

Solhoiden paa den længste Dag i NV er i den paa 60°

55 n. Br. beliggende Bygd = 3° 10' og denne lig den

nordre SolhOide paa Jacobus og Parabelen 75° 46'. Paa

den Baffinsbugten mod Ost begrændsende Kyststrækning er

ingen saadan betydelig Fjord bekjendt. Sir John Ross’s

Unders (igelsesreise synes at have godtgjort at der heller in-

gen seilbar Gjennemfart er i denne Retning. Man vises

derfor over til den modsatte Kyst, og neppe vil man her

kunne tage feil af, hvilken Fjord der betegnes med disse

characteristiske Kjondernærker, men kan med al Sandsyn-

lighed antage, hvad Observationerne ogsaa henvise til, at de

Gamles Kroksfjiirhr er Sir James Lancaster’s Sund og Bar-

row-Strædet tilligemed Prinds Regents lnlet, i vore Dage

igjen bereiste og geographisk ndiere bestemte af V. E.

Parry, Sir John Ross, James C. Ross og flere britiske Siimænd

paa deres ikke mindre dristige og farefulde Expcditioner.

De Strædet begrændsende Kyster svare, ifOlgo Parry’s Be-

skrivelse, godt til Benævnelsen heiåi

;

paa den nordre ligge

Cunningham Mountains og paa den sydlige Byam Martin

Mountains, hOie og fide Fjeldstrækninger (in some parts

table land), tildeels bedækkede med evig Snee.

Betræflende de i Oldskrifterne navngivne Steder i de

ovrige americanske Lande udenfor Griinland henviser Forf.

til sine Undersøgelser desangaaende i Antiquitatcs Ameri-

canæ (jfr. Afh. om Americas Opdagelse i det 10de Aar-

hundrede i Annaler f. nord. Oldk. 1840-1S41, S. 3-37), hvis

Resultater ere følgende: at Helleland ir mikla (af hclla
,

en flad Klippe) er Kyststrækningen norden for Hudsons

Stræde samt Labradorkysten ;
Lixla Helleland, som laa

SV for Herjulfsnæs i en Afstand af 4 Dognseiladser (dægr)
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i rygende Storm (én saadan anslaaet til 10 Mile længere

end den sædvanlige paa 27 Mile, altsaa 14S Mile) bliver

Newfoundland; Markland (af mork. Skov
-

) SV derfor i en

Afstand af 3 Dognseiladser (SO til 90 Mile) Nova Scotia,

og Vinland
, som laa 2 Ddgnseiladser (54 Mile) i syd-

vestlig Retning fra Markland, Massachusetts og Bhode-Island

;

Krossanes Gurnet Point; Kjalarnes Englændernes Cap

Cod og Indianernes Nauset, og de derpaa liggende Furdu-
strandir (besynderlige Strande) Nauset Beacli, Chatbam

Beach og Monomoy Beacli; Straumsey Martha’s Vineyard,

og StraumfjOrdr Buzzards Bay. Hop, Vigen eller Ind-
«

sOen, gjennem hvilken en Flod 1Gb og hvorved Leifsbubir

vare beliggende, Mount-Hope-Bay.

Irland it mikla, Storirland, ogsaa benævnt Hvi'tra-

mannaland, de hvide Mænds Land, rimeligviis de sydli—

ligere Egne af de forenede Stater sOnden for Chesapeak-

Bay, nemlig Nord- og Syd-Carolina
,

Georgien og Florida.

Efter et af Shawaneserne bevaret Sagn har Florida fordum

været beboet af et hvidt Folk, der var i Besiddelse af Jern-

redskaber, formodentlig Udvandrende fra Irland, eftersom

ogsaa Beboernes Sprog berettes at have lignet det Irske.

XXXVI. FORTSAT ANHANG TIL
DE GRONLAND ANGAAENDE

DIPLOMER.

3.

1341. Paa dette mærkværdige Document er Prof P.

A. Munch i Christiania forst bleven opmærksom. Original-

Membranen, som (efter en gammel Notice) har tilhort Kjo-

benhavns Universitet og end for Domkirken i Bergen, vides

ikke nu at være til
,
men en Udskrift af den

,
med Arne
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Magnussens Haand findes i de for af os tit nævnte Bartho-

linske Haandskrifter, Tomen Litr. E. S. 479. Det er af stor

Vigtighed for Gronlands Historie, da det egentlig er et

Pas til Gronland, udstædt af Biskop Hakon i Bergen for Ivar

Bardsdn ,
Præst af hans Stift, som skulde foretage denne

Beise i lians og hans Kirkes Ærender. Her have vi altsaa

en authentisk Underretning om Forfatteren til Gronlands

ovenfor 111, 218-260 og forhen af Rafn i Antiquitates Ame-

ricanæ meddeelte hoist vigtige Beskrivelse. Derved bekræf-

tes den for yUrede Mening, at dens Original har været skreven

paa gammel Norsk, ligesom og den Gisning at Ivar havde

levet og virket i det 1 Ide Aarhundrede. Vi maa nu an-

tage at Ivar Bardson er kommen til G rOnland i Efteraarct

1341, men i næste Aar 1342 vil en Efterretning, anfort og

droftet af os ovenfor (III, 459-462), at en stor Deel af

Grønlænderne faldt fra den christne Tro og begav sig til

Hedningerne i America. De herved opstaaede Uroligheder

kunde da have forhindret Ivar Bardsons Tilbagcreisc ;
i at

Fald var Biskop Arne da saa gammel og saa svag (III, 44),

at det er sandsynligt at han 1342 eller 43 har overdraget

Præsten Ivar Bardson Bispestolens og dens Eiendommes

Forvaltning, som overhoved forst 136S igjen overtoges af

en Biskop (111,-30). Hermed stemmer vistnok den- gamle

samtidige Underretning (111, 259), at Ivar Bardson havde

været Forstander for Bispegaarden i Gronland i mange Aar,

samt at han var en af dem ,
som var bleven udnævnt af

Laugmanden til at uddrive Skrælingerne af Vestrebygden,

men da de kom did, fandt de ingen Mænd, hverken Christne

eller Hedninger (o. s. v.); see ovenfor III, 259. jfr. 32,

60, 61. Da den her sidst anforte Anmærkning blev skre-

ven, kjendte vi ikke den ovenomhandlede Noticc om Aaret

1342. Sætte vi at Præsten Ivar Bardson, da han roiste til

Gronland
,
var 25 Aar gammel, maatte han 1379, hvis han

da levede, have været 63 Aar gammel.
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Universis Christi fidelibus, præsens scriptam

cernentibus. Haquinus Dei gratia Episcopus Ber-

gensis, salutem in salutis auctore Jesu Cliristo. Ex-

Iiibitorem præsentium Iuarum Barderi, nostræ dyo-

cesis sacerdotem, Universitati vestræ recommendamus
in Domino diligendæ: affectu quo possumus cordi-

ter rogantes, quatinus illum (quem in nostris et

Ecclesiæ nostræ negotiis ad Gronlandiam, per mare
non minus tempestuosissimum quam longissimum,

destinamus) in eundo, morando et redeundo favo-

rabiliter et benigne pertractetis, consilium el auxi-

lium eidem impendentes, cum vos duxerit requircn-

dos, non sinentes eum in rebus vel persona a quo-
quam indebité molestari: Immo, si et quando opus
fuerit, circa ejus liberationem liberaliter et efficaciter

intendatis. Quod apud promotores suos grata volu-

mus et debemus vicissitudine promereri. In cujus

rei testimonium sigillum nostrum præscntibus est

appensum, Datum Bergis, sexto ldus Augusti, Anno
O O O /

domini OD. Ccc. xl°. primo.

I Begyndelsen af denne Codex, som ellers heelfc igjen-

nem er skrevet af Arne Magnussen, staaer med en anden
(Bartholins) Haand: uEx ms. membraneo in folio, Biblio-

thecæ Academiæ Hafniensis, quod manuscriptum olim per-

tinuit ad Ecclesiam Bergensem 1 ’.— _

1366. Originalen til dette Diplom findes i en gammel
Pergaments-Codex, indeholdende Breve om Klosteret Munk-
lifs Eiendele m. m., (Kjobenhavns Universitets-Bibliotheks

Haandskriftsamling Nr. 28 i 4to). Den udgives nu af Prof.

P. A. Munch i Christiania. Man kan slutte deraf at Hr.

Alf, forend han blev viet til Biskop over GrOnland, har
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Samtlige Christi Troende, som see nærværende

Skrivelse, hilser Hakon, Biskop af Bergen, i Salig-

hedens Ophav Jesus Christus. Foreviseren heraf,

Ivar Bardson, Præst af vort Stift, anbefale vi eders

i Herren elskelige Samfund, og bede saa inderlig

og hjertelig, som det er os muligt, at I, da vi sende

ham i vore og vor Kirkes Ærender til Gronland,

over et ikke mindre stormfuldt end vidtudstraktHav,

ville paa hans Henreise, under hans Ophold og paa

hans Tilbagereise, behandle ham med Yndest ogVel-

villie, samt yde ham Raad og Hjelp, naar han anmo-

der eder derom, og at I ikke tillade at nogen

uforskyldt fornærmer ham paa Person eller Gods,

men derimod, hvis eller naar det skulde behoves,

bestræber eder ædelmodig og virksomt for hans

Befrielse, — hvilket vi, med taknemmelig Gjengjeld

mod hans Velyndere ville og bor forskylde. Til

Vidnesbyrd herom hænges vort Segl ved nærværende

Brev. Givet i Bergen, den 8dé August, Aar efter

Herrens Byrd 1341.

9

boet paa Nordnæs, en af det gamle Bergens Forstæder ved

St. Michaels Kirke og i Nærheden af Klosteret Munkelif Caf

Benedictinernes Orden). — Efter nogle Annaler blev Alf

Biskop 1365, efter andre 1366. I sidstmeldte Aar bley et

stort Handelskib udrustet fra Bergen til GrOnland, men for-

liste i Nærhbden af Staden 1367; med det har Biskop Alf

rimeligviis villet afreise til sit Stift; 1368 vide vi at han

virkelig kom til Gronland; seo ovenfor III, 28-31, 59. I

al Fald er det klart at Biskop Alf har udfærdiget det her

folgende Brev da han har været i Begreb med at forlade

Norge for bestandig.
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Ollum monnum I>clin scm belta bref sen ædhir

høyra sernlir brodhir Alfuir medh gudz nadh biscopp

i Grønlande O. gudz ok sina, kunmikt gerande at

wer vitoin medh reltom sannindom uarom oc eidli

ben scm wer sworedh hafuoin heilagre kirkiu oc

lierra Olafue medh gudz nadh crchibiscopc i Nidar-

oss firir erlighorn herrom, lierra Gisbrikte medh gudz

nadh, biscope i Biorgu iu, lierra Oglimunde Findzsone

drotzsæta i Noreghe, oc lierra J)orsteine pro fasta at

postola kirkiu: at f>au tuft er liggir om kirkiuna
j

Nordnæse vttan at kirkiugardenom, eghir gudli,

sanete Mikiall oc klaustrit at Munklifui. En J>au

hws er J>cr standa hafwm wer uppbygt af varom

cignom pæningom medh herre liielpp er wer fen-

gom af klaustrino. J>y medh radhe oc sambykte

for nempdra lierra gerdhorn Mer bessa skipan a i

crkebiscops gardhenom i lliorgwin at bau adliir-

nempd hws skal Tidhekir Nicholassun var systur-

sun liafwa swa lenge sem han uil, en sidhan fulli

undir klaustrit. Oc til sanninda her om settom wer

uart incigle fire betta bref er gort uar i Biorgwin Olafs

uoku aftan fyrre; anno domini m° ccc° lx° sexto.

5.

1407. Efter en los Gopi eller snarere en Art af nyere

Oversættelse i Arne Magnussens Brevsamling, skreven hen-

imod Aar 1600.

Wij Bertholdus med Guds Naade Biscop ij

Gronnlanndt. Hilsse alle di, som dite brefF hore

eller see, kierligen med war Herre. Dit skall alle

viterligt vere, At da wi viscetcrcde i Lille Herdal],
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Alle Mænd
,
som dette Brev see eller hore,

sender Broder Alf, af Guds Naade, Biskop i Grøn-

land, Guds og sin Hilsen, vitterligt gjorcnde at vi

vide ved vore rette Beviisligheder og ved den Ed, som

vi liave svoret til den hellige Kirke og Herr Olaf af

Guds Naade Erkebiskop i Nidaros, lbr ærlige Herrer,

Herr Gisbrikt af Guds Naade Biskop i Bergen, Herr

Ogmund Findzson Drost i Norge og Herr Thorstein,

Provst til Apostlernes Kirke, at de Tomter, som

ligge omkring Kirken paa Nordnæs, uden fra tilKirke-

gaarden, eier Gud, Sancl Michael og Klosteret paa

Munklif. Men de Huse, som der staac, have vi

opbygget for vore egne Penge, med den Hjelp som

vi fik dertil af Klosteret. Thi gjorde vi, med oven-

nævnte Herrers Raad og Samtykke, den Bestem-

melse i Erkebispegaarden i Bergen, at Tidheker

Nicliolasson, vor Sosterson, skal have de ovennævnte

Huse, saalænge som lian vil, men derefter skulle

de tilfalde Klosteret. Og til Bevis herfor satte vi

vort Segl for dette Brev, som blev affattet i Bergen,

den forste Olafsmesses Aften 1 Anno Domini 1366.

paa erligli herriss veigne, Her Eschild med guds

Naade, Erchebischop i Nidros Anno Domini m.,c. d.

septimo, Sondagen epter stij Martenns dagli. Wiide

wi Kiercken der sammesteds, Och schippede dieris

Kierckemis dagh, Epter Sogenemendénis bonn och

’) P. A. Muncli antager at Olafsvoku lier betyder den furste

Olafsmcsse (Olsmissc) og at Dalum altsaa biir omskrives til Aftenen

eller Dagen lbr: den 28de Juli*

t
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villie, dagen epter Stj Marténns dagli 1

,
och vatom*

wi aft Guds Naade, och s. peders och s. paffucls

Apostels, Alle Retschippede dem*, Som di4 kiercke

ined gudlige Art sockie, Alle3
til Skriftt, eller hog-

ningh hielpe, xl dage Afflad, dem till Afflosscn, aff

dieris Sonder. In cuius rei testemonium Secretum nos-

trum est appensum Domino6
die ty loco prenominatis.

Bagpaa med samme Haand: Copia aft et Pergamenntz

brell liggendis i lille Herdals Kiercke i Herdallern.

6.

1420. I Geheimearchivels store Diplomatarium findes

en Afskrift, med Grams egen Haand, af et paa Latin aftat-

tet Afladsbrev paa 40 Dage for de Pilegrime og andre som
paa visse Festdage med Andagt besogte den hellige Konge
og Martyr Olafs Altar i Apostelen St. Pauls Kirke i Sax-

kjobing i Odense Stift, udstædt i Nidaros af Erkebiskop Eskild

og Biskop Berthold, den 25de April 1420. Begyndelsen

lyder saaledes:

„Universis Christi fidelibus præsentes litteras inspccturis

Eskillus, Dei et Apostolicæ sedis gratia, Archiepiscopus Ni-

drosiensis, ac Bertoldus, eadem gratia, Episcopus Gardenis,

Salutem ac sinceram in Domino caritatem”. I dvrigt stem-

mer dette Alladsbrev i Formen mestendeels overeens med
det S. 144-45 for Svartaland Kirke, paa de deri ommeldte

Omgange om Kirkegaarden nær. Slutningen lyder saa-

ledes: „In cuius rei testimonium Sigilla nostra præsentibus

sunt appensa”. Gram har dog desværre maattet bemærke

paa sin Afskrift: „sigilla des(unt)”. Datum udtrykkes saa-

ledes: uNidrosiæ, ipso die Sancti Marci mcdxx”.

1

) Hvert Aars 12tc November. 2
) uden Tvivl Originalens: veitom

(yde, bevilge). 3
) retskriftede mænd

,

A. Magn. egcnliæudigc Rettelse

i Margen. 4
) den , sammes egenh. Rettelse over Linien. 5

) eller

,

sammes egenh. Rettelse i Margen. °) anno , ligeledes.
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lloraf maa man slutte at Biskop Bcrthold har resigne-

ret eller frasagt sig sin Function mellem Aarene 1408 og

1411 (sce ovenfor 111, 149-150), da Jacob Teppe dertil

var udnævnt i lians Sted, men at han dog har forbeholdt

sig sin biskoppelige Titel og Værdighed indtil 1420. Hvor

længe han siden har levet have, vi ikke kunnet udfinde.

7 .

1442. Efter en Afskrift paa et lost Halvark i Arne

Magnussens Brevsamling, skrevet med en temmelig gam-

mel Ilaand.

Thess bekænnes jac Magnus Jonsson Timber-

mann mz tliesso mino opno breffuc, atli jach Ildfl-

uer wpbarit aff hederligliom Manne Hre Swen Ericks-

son Dechen
j
Trondem

,
ald tlien Arbeidzlon som

mick skild waar for mit Arbeide, som jach haffuer

liafft vppa Trondeness k-kio
1

,
fra tlien forstå tydh,

som jach mick thz Arbejdhe ocli gierning fortoock,

til tlienne dagli; i [fisk Oren2

;
[Rafl’ ocli Ræcklingh3

,

swa at mick wel att noghe til takke. Huorfor giffuer

jach Hræ Dæchenen forse®
j

alle Matte frij oc

Akærelosen
4

,
ocli alle hans efterkommende Sokne-

preste aa Trondenese adnepdo 5

,
for mick oc alle

mine Eruingie, om alt Sidlir mejr tiltaall eller Ma-

nilsse for forsagde Lonn. Bethiendes odmiuklighe

wyrdeligh Herre oc Andeligli fader, Biscop Grego-

rius aff Gronlande, ocli beschedeliglie Dandemann

Lanip Jonsson, Radhmand
j
Bergen, ocli Karl Hel-

1

) Denne al Grundmuur opfortc Kirke var fordum en af de smuk-

keste ikke allcne i Nordlandene, men og i hele Norge. Forhen laa

derved et Munkckloster. 2
) fra [ Man hor vel lier læse: Fiskeorc,

d. e. Fiskevarer. 3
) fra [

tdrrcde Dele af store og fede Ilcllc(lyndrc.

4
) ankeids (angcrlos). J

) her har vel Staact: abrnefndu (ovennævnte).
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gessonn, Lagrettemann aa Helgclandc, trykkia sin

Inc. mz mine for thetle bred, huilcke som Nær
Avare, tbenn tijd li jac tlienne forncpde Lbnn wpbar,

mangom audrom godhom Mannom Nerwerandom.

Scrtt in Oyafjord 1

,
Anno Dni ODcdxlij do ix die

Mensis Jul ir.

TILLÆGSBEMÆRKNINGER.
Til Side 150, 151, 151, 155 (Nr. 50, 51, 53-55, 56j. Af

Pctri Olai Optegnelser til Minoriterncs Historie i Danmark (Langel).

Script. V, 517) erfare vi at den her omhandlede grønlandske Biskop

Jakob ellers ogsaa kaldtes Tcppc, samt at lian var af Minoriterncs Or-

den. Det tillægges at han var Vicarius for Diskop Johannes af Ros-

kilde, samt 1413 og 1420 Diskop Peters SufTraganeus.

Til Side 193-198 (Nr. 71-78). Efter Cclsii Hist. Gust. 1, var

Diskop Vinccntius i nogen Tid Yicebiskop for Erkcbiskop Johannes

Magnus af Upsala. I Geheimcarchivct bevares et Pergaments-Drev,

dateret St. Olai Dag (29 Juli) 1533$ hvori Diskop Vinccntius’s Pro-

curator i Kjøbcnhavn, Jep Peersen, Prior Vieariorum, paa hans Vegne

bortlcicde en til
C(
Altarc compassionis heale Mariæ virginis” i Frue

Kirke horende Gaard i uSkobodernc, sonden ud mod Algadcn, paa

det Hjørne >vcst wtt met Strandbadstucstrædet i Vorfruc Sogn til Svend

Olsen, Dager og Dorger, paa hans, hans Hustrues, Dorns og Arvin-

gers Levetid.” I Skriftet: Det danske Selskabs Begyndelse og Til—

vasxt S. 257 anføres blandt Originaler et Papirs-Documcnt, tilhørende

Selskabet (1748). „Kirstine van Nordhem, Borgerske i Nestved,

„Qvittanz, given M. Hans Laurenssøn , .Kannik i Roskilde, for gjort

„Regnskab efter hendes kjærc Frændes, Diskop Vinecntii, Død.” Aars-

tallct var afrevet. Sec ellers Vedel Simonsens Didrag til Odense

Dyes Historie, II, 137, 139-110.

1

) Rimeligt iis en Gaard ved cn Fjord af samme Navn paa den

store C) \ed Senmens vestlige Kyst, i Nordlandene. *) Tegninger af

Seglene erc vcdfiiicde; det Biskop Grcgorius tilhørende viser sig her

at være det saminc, som vi have ladet afbilde efter de beskadigede

Aftryk i Vox, Tab. I, Fig. 4. Tegningerne af de 3 ovrige Segl frem-

vise Bomærker i Binderuner.
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OM DE GRØNLANDSKE BISKOPPERS SEGL.

Disse Altryk eller Tegninger af dem erc stukne i Kobber paa

A Gildningerne Tab. I.

Fig. 1. Risko)) Henriks Segl 1388. Efter en Tegning i den

Klcvenfeldskc Samling af aftegnede Sigillcr, sammenlignet med et

utydeligt Aftryk i Gehcimearcbivet. Under Riskoppens Brystbillede,

omgivet af golliiskc Gavlziratcr, secs sandsynligvis lians Familicvaa-

ben. Omskriften er afslidt. Under vort Diplom Nr. -10
5 sec ovenfor

IH, 131.

Fig. 2. Efter en Tegning i samme Samling, Afdelingen Grin-

land. Af Omskriften, i golliiskc Majuskler, erc disse Ord kun syn-

lige: IAGORI • DEI • GU. Seglet fremstiller en Iiiskop, siddende paa

en ved begge Sider med Ryrefigurer udsmykket Stol, med en Rispc-

stav i den venstre Haand
,

i det han oploflcr den boirc til Velsignelse.

Klevenfeld bar vistnok antaget Originalen for en gronlandsk Riskop

Jacobs- Segl, og maa vel liave haft Grunde derfor.; jfr. Fig. 3, 5.

Fig. 3. Efter 3 originale Aftryk i Geheimcarchivet. En under

en gothisk Thronhimmcl, med Soiler ved Siderne, siddende Riskop,

med den til Velsignelse oprakte hoirellaand og denne tydelige Omskrift

i golliiskc Minuskier: 0 . jucol'i t>c. gva. cpi. galden. Nedenunder

sces et Vaabenskjold med en Riskops Rrystbillede, som er anbragt i

en skraa Stilling. Seglet har tilhort Biskop Jacob (kaldet Tcppc)

1117. Sce vore Diplomers Nr. 53-55, III, 151, 155.

Fig. 4. Efter Originalen i Arne Magnusscns Diplomsamling,

Riskop Gregorius’s Segl 1150. Et Vaabenskjold med Rjelker, der

er anbragt i det golliiskc Ornament som kaldes Trekompas. Om-

skriften, hvortil der findes Spor, er nu ikke læselig. See vore Di-

plomers Nr. 01, III, 180, samt Anhanget Nr. 7 (1112) III, 891.

Fig. 5. Efter en Tegning i Langebeks Samling af aftegnede Si-

gillcr, fra et Diplom, udgivet eller forvaret i Uostock 1 187$ see oven-

for III, 191 (hvor 1181, i I lde Linie, er cnTrykfcli). Vaabcnskjol-

,let er der beskrevet. 1 Omskriften: SECRETV • lACOBI • EPI •

GADENSIS • have \i gjættet at det sidste Ord maatte læses GAR-

DENSIS (ligesom man i lignende Indskrifter finder Rigsted for

Ringsted o. s. v.). Efter vor Regjcring er Originalen blevet for-

gjeves eftersøgt i de rostockskc Archivcr.

Fig. G. Efter en Tegning i samme Samling. Originalen udstædt

af Riskop Vincentius, var af 1537: jfr. III, 198, Diplom Nr. 78.

AV. E. skal betyde: AVinccntius Episcppus.
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Med Angivelse af de Aar, i hvilke de vides eller formodes at være

blevnc viede
,

eller ved hvilket de forst eller sidst nævnes o. s. v.

Deres tivrige Begivenheder m. m. ommeldcs i den almindelige chro-

nologiskc Udsigt over Landets Historie til Reformationstiden.

Vielses- Frntræ-
eller del ses

-

Beskikket- eller
sesaar. Diidsaar.
1055 Albert eller Ådalbert, viet i Hamborg —

.

1112 drog Erik Gnupsson til Grtinland 1

;
derfra til Vinland. 1121.

1124 Arnald2
,

viet i Lundj cntlcdigct 1150.
1150 Jon 3

,
dtide 1187.

1187 Jon Arnason4
,

viet i Nidaros ; dtide 1209.
1212 Helge {Helgi) Ogmundssonj dtide 1230.
1234 Nicolaus; dtide 1239.
1246 Olaf; dtide 1280.
1288 Thord 5 (})<5r5r), dtide 1314.

*) 1 en Arnæ-Magnæansk Membran, 415 i 4., staacr en kortfattet

Fortegnelse over Biskopperne i Norge og Skatlandcnc {Biskupa registr
i Noregi ok skatUdndum). Der nævnes Eirikr som den ftirstc Bi-
skop i Grtinland. En anden lignende Fortegnelse over samme Lands
Biskopper i Rimbcgla (S. 320) begynder saaledes

:
pessir hafa bisk-

upar verit d Grænlundi
, i Gor&um: Eirikr, o. s. v. Dette er vel

det eneste Sted i Oldskriftcrne, hvor vi finde det berettet, at denne
Biskop Erik har boet paa Garde. Nogle kalde ham XJpsi-, scc 111, 6.

2
)

1 ovenrncldte Membran og i Rimbcgla kaldes han Ilaraldr
,
uden

Tvivl urigtig, — hvis han ikke selv har villet forandre sit oprinde-
lid hedenske Navn til det mere christcligc eller præstelige Arnaldr:

Saaledes kaldtes en Biskop Sigurd (i Norge og Sverrig, i det Ilte
Aarhundredc) ogsaa Jon eller Johannes. — De fortsætte ellers Li-
sten saaledes: Jon . Jon . JJælghi. J\icholas. Olafr. fiorifr.

3
)
Jon den 1ste kaldes af Nogle Kinitr, som (hvis det ikke er det

bekjendte Mands-Egennavn) betyder Knude; af andre Kiitr (Kut-
ling, en lille Tykkert) og af end andre (som i Rimbcgla): krari,

knari , kvari, af ubekjendt Betydning. Kavttr .(Kat) i Flattibogen

er vel en Læse- eller Skrivefcil for Knulr (ligesom kotr for kiitr?

i Arngrim Johnsens Specimcn Islandiæ historieum, S. 148).
4
) Han kaldes af nogle smyrill (Spurvhtig); af andre Sverrisfostri

(Sverres Fosterstin). Flattibogen nævner (col. 850) to Biskopper Erik

og Harald mellem de tvende Joner. Er dette rigtigt, have de riinc-

ligviis været Ofliciales eller saakaldtc Viebisper, i den senere Periode
af Jon den 1stes ikke mindre end 37aarigc Embedstid.

5
) Riinbegla’s trykte Text nævner, efter Thord, en ellers aldeles

ubekjendt Biskop, Bokki\ dette er vel egentlig et blot Tilnavn, i sin

Tid givet Biskop Thord. Ved det har man ellers plciet at betegne

en stor og stormodig Mand. — Rimbcgla tillægger her de to Biskop-
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1314 Arne (Arni); var i Live 1343, ddde henved . . . 1340.

1343 Jon Eiriksson, kalldct Skalli

;

kom neppe til Grdnland;

blev ansat som Biskop for Holum Stift i Island . . 1357.

1365 Alf (Alfr)-, ddde 1378.

1385 Henrik; nævnes sidst med Vished 1391.

1408 nævnes forst Biskop Bertold af Garde (da i Norge)
,

og

. sidst — formodentlig som entlcdiget 1420.

(1408 og 1409 fungerede Sira Eindride Andreasson som Offi-

cialis i Grdnland.)

1411 nævnes forst Biskop Jacob Tcppc af Grdnland (i Dan- .

mark); sidst 1421.

1422 (omtrent) secs cn Nicolaus (den 2den) at være bleven ud-
nævnt til Gronlands Biskop ; han ddde formodentlig omtr. 1432.

1433 udnævntes Bartholomæus de St. Ypolito, om hvem man
her intet videre veed.

1440 nævnes forst Biskop Grcgorius, og sidst . . . . ; 1450.

1460 nævnes forst Biskop Andreas af Grdnland, sidst . . 1476.

1487 synes en Jacob (den 2den) at have kaldt sig Biskop af

Garde.

1520 nævnes forst Vinccntius Pctri Kampe som Biskop for Grdn-
land ; senere 1533, 1535, ddde i Maribo Kloster . . 1537}

og saaledes ophorer Landets (virkelige eller titulaire) Biskoppers

Række med Reformationen i de nordiske Riger.

Lyschandcrs Gronlandske Kronikc er, med Hensyn til Gronlands

Biskopper, mcstcndccls urigtig, med Undtagelse af dens Begyndelse,

og som det synes tillige af dens Ende, der endog lader til at inde-

holde mærkværdige, af nu tabte Kildeskrifter uddragne Efterretninger.

Han nævner Erik som Landets* forste ved sit Ophold der bekjendto

Biskop og anfdrer ved Aar 1121:
Och Erik paa Grdnland lagde Haand oppaa

Plantet paa Vinland baade Folk og Tro. —
Dette har nogen Grund i bekj endte Oldskrifterj men naar han læg-

ger til om Troen:
som er der end ved lige;

saa kjende vi ikke de Grunde eller Skrifter, hvorpaa han har bygget

denne Efterretning. Ved 1152 omtaler Lyschandcr (som det synes)

en anden gronlandsk Biskop af samme Navn
,
der rimeligviis er den

samme Erik, som Flatobogcn (l. c.) ommcldcr mellem de tvende

per Arne og Alf, med Udeladelse af Jon Skalle. —• End et gron-

landsk Bispcrcgistcr findes i Membranen 309 Folio i Arne Magnussens

Samling; det er trykt i Langebeks Scriptorcs VI, 620, og lyder saa-

ledes: A Grænlancli : Eirikr. Arnaldr. Jon. Jon. Hcclghi. Nicho-

las. Olafuer. por&i. Arne. Alfuer. Hermed stemmer ogsaa den

latinske Fortegnelse i Hvidtfelds Bispekrønike (1653) S. 114. Der

anfdres endvidere efter Alpho: (1325) Bcrtholdus, Grcgorius, An-
dreas , Johannes eller Jonas

,
Henricus, .Andreas (1406). {r

Desunt

nonnulli”. Arngrim Johnsen nævner (1. c.) Henrik og Andreas (1460)

som de sidste ham bekjendte.

Gronlands historiske Mindesmærker, 3 Bind. (57)
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Joner. Var da denne Erik Jon Knuts Vie- eller Vicc-Biskop i Vester-
bygden eller Landets nordlige Egne og den ovennævnte Harald hans
Efterfolger? Gronlands fivrige almindeligst bckjcndlc Biskopper næv-
nes vel, men ommeldes utydelig og tildeels ved aldeles urigtige Aars-
tal. Mærkeligst forekommer os Krbnikcns Slutning, for hvis Rig-
tighed selv i chronologist Henseende skriftlige Efterretninger paabc-
raabes. Der meldes nemlig, at, efterat Eskild var valgt til Erke-
biskop 1402, udrustede han et Skib til Grfinland (udcn Seiladz igjen

at prfive”)

:

t40g efter det var saa lang Tid forleed

Siden Henrich did kom oc ingen han veed
om han var endnu i Live,

da gav han Anders bispelig Ret,
om Henrich var hendfid eller afsæt,

i hans Sted at komme og blive
;

men lefde den Herre og var ved Magt,
at være Electus og give paa Agt
Guds hellige Ord og Kirke,

og raade sin Præster til Enighed,
og holde hart ved god gammel Sed
og Gud over alle Ting dyrke,

håndhæve og styrke (som der var sæt)

Landsens Bedste og Kongens Ret,
at ingen Mand skulde dem svegte.

Og naar der ej aarlig kom Skib eller Bud,
at Kongens Ridsel 1 dog lagdes ud,
som hver han burde og mcgtc.
Og dermed gav de ham strax i Hånd
Snekke og Gods og Styresmand,
som fuldt vel Kaasen vidste.

De seiledc hen, sidst saae man dem,
om de der blev eller vel kom frem,
det kan slet ingen udfristc.

Han er den sidste baade Bisp og Mand
til Gronland sendtes fra Norriges Land,
der Klerke og lærde Mænd skreve:

Et Tusind aff Guds Sons Naadcs Aar MOO
fire Hundred og Sex, som skrevet staacr

i Norske Bfiger og Breve.”
Ved denne Efterretnings Sammenligning med andre af os med-

delte, forekommer det os nu at være hoist sandsynligt, at denne
Andreas er den samme, som vi finde ommcldt 1408 og 1409 i Di-
plomer under Benævnelse af Endridc Andrcassfin (Andreæ) med Titel

af Officialis paa Grfinland. 1406 ommcldc Annalerne netop at et

Skib er gaaet fra Norge til Grfinland (mulig ffirst bestemt til Island).

Annalerne nævne dog blot de derpaa værende Islændere , som dem

*). Af det gamle Ord rei&sla
,

Ydelse, Afgift 5 i gammel Dansk
liedzle, endnu brugeligt som Uedsel om visse Ydelser til Præsterne
paa Landet.



CHRONOLOGISK UDSIGT. 899

mest vedkommende. Bertold nævnes dog allerede som Grdnlands
Biskop 1407. Det lader til at lian hverken da eller i de to næste

Aar er kommen til sit Stift, men at hin Andreæ eller Andreas (over-

sat afEndride?) har været hans Officialis der, —• og 1410 ommelde
Annalerne allersidst et Skibs Ankomst fra Gronland til Norge; denne

, sidstmcldte Efterretning har ikke været Lysehander bekjendt. De to

Andreas (1406 og 1461) ommeldcs afTorfæus som Grdnlands sidste

i historiske Efterretninger navngivne Biskopper, den sidste dog kun
som forekommende i islandske Diplomer og nyere Annaler. Berthold,

Gregorius og Arnius(?) ommelder han som indskudto af Hvidtfcld

mellem Jon (den 3dic) og Arne. See Torfæus’s Chronologic i Græn-
landia antiqua mellem 1313 og 1317 (pag. 252).

CHRONOLOGISK UDSIGT
OVER

GRØNLANDS ÆLDRE OG NYERE HISTORIE.

863 (omtrentlig) Gardar Svafarsson, bosat i Sjælland, opdagede Is-

land

1

,
hvilket han da gav Navn af Gardarsholin, I, 88-90, 97-103.

865 (omtr.) Nordmanden Naddodd, bosat paa Færderne, kom til

Gardarsholm og kaldte det Snccland, I, 93-97.

870 (omtr.) Vikingen Flokc, Vilgerdes Son, bosat paa Færoerne, un-
dcrsbgte Sncelands Kyster, og gav det Navn af Island, I, 101.

875 Ingolf, Orns Son, bosatte sig forst af alle Nordmænd i Island,

I, 103.

877 (omtr.), eller endog noget for, opdagede Gunnbjorn Ulfsson (fra

Norge) Gunbjdrnsskjær og saae forstc Gang Grdnlands bjerg-

fulde Kyst, I, 71-77, 88, 103.

970 (omtr.) Snæbjorn og Styrbjorn opsogtc paa ny (fralsland) Gun-
bjdrnsskjær og overvintrede der. (Nu ansat saaledes ved noiere

Overvcielsc af Tungu-Odds Levetid og Begivenheder.) I, 71-77,
104-107.

983 (omtr.) Arc Marsson afreistc fra Island og forslogcs af Storm
til America, I, 150-169.

—
. Erik' Rode (fodt i Norge, men da for længst bosat i Island)3

foretog sin Opdagelsesrcise fralsland til Gronland, I, 176, 202-
201, 360.

981 Fortsatte han samme Rcise, I, 176-178, 202-201, 360-363.

985 Drog Erik Rode tilbage fra Gronland til Island, I, 178, 201,362.

1
) Om de (forsaavidt) upaalidelige eller forfalskede Pave- og Keiser-

Buller, i hvilke Gronland urigtig nævnes ved Aarenc 831, 835, 810,

858, 872, 906, 919 o. s. v. see ovenfor III, 66-74.
2

) See ellers den nveste og fuldstændigste Udgave af Landnåma i

Islcndinga Sogur (1813) I, 27-28, 228, 241, 216.
3
) Are Frode kalder ham en bredefjordsk, altsaa islandsk Mand.

57*
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986 Anlagde han den forstc Colonie i Gronland ‘ved udvandrede
Islændere, I, 168-173, 178-191, 201-207, 362; III, 6.

,—i Fordreves Islænderen Bjarne Herjulfsson paa Seiladsen fralsland

til Gronland, og forsloges til forskjclligc nordamcricanske Lan-
des Kyster, I, 180, 191, 208-215.

987 (omtr.) Islænderen Helge Vesleinsson flyttede fra Norge til

Gronland, II, 581, 601.

988-992 (omtr.) rciste Bjarne Herjulfsson til Norge og opholdt sig

til næste Sommer ved Erik Jarls Hof, I, 214, 266-267.

998 Thorgils Orrabeinsfostrc og hans Folge droge fra Island og

forliste paa Gronlands Ostkyst, II, 32, 88-97.

999 Bjorn Asbrandsson
,
kaldet Brcidvikingerncs Kæmpe, fordreves

af Storme, fra Islands Kyst, til et americansk Land, hvor han

blev de Indfbdtes Hovding, I, 766-768 o. f.

i—. Opholdt Thorgils Orrabeinsfostre sig paa Gronlands Ostkyst,

hvor hans Hustru Thorey myrdedes, II, 32, 98-108.
,—i Grbnlænderen Leif Erikson (fodt i Island) drog fra Grfinland

til Norge, og antog der, tilligemed sit Skibsmandskab, den chri-

stelige Tro, I, 206-209, 381-386; II, 222-221, 230.

1000 Thorgils Orrabeinsfostre drager vester paa til Scleyre i Ost-

Grbnland, hvor han overvintrede, II, 32, 108-121.

— Norges Konge Olaf Tryggvesbn overdrog Leif Erikson at forc-

staac Christcndommcns Indforelsc i GWinland, hvilket Hverv han

siden udfdrte, I, 386-389, 471-172; II, 221, 230-234.
— Leif gjenopdager de fdrst af Bjarne Herjulfsson fundne, samt

flere americanske Lande, I, 214-222, 386.
—- Snorre Thorbrandsson og hans Broder, Thorvald Kimbe, ud-

vandrede fra Island til Gronland, I, 402, 716, 737-738.

1001 Fortsatte Thorgils Orrabeinsfostre sin Rcise vesterpaa i Ost-

Grdnland og overvintrede hos den forvistc Uolf, II, 32, 108-122.

— Leif Erikson fortsatte sine Opdagelser i America og vendte til-

bage til Gronland, I, 222.

—. Den af Leif reddede Nordmand Thorer og hans Hustru Gud-
rid komme til Gronland, I, 224; II, 581-585, 601.

1002 Thorvald Erikson foretager en ny Opdagelsesreisc fra Gronland

til America, I, 224-226.
— Thorgils Orrabeinsfostre ankommer til Gronlands Ostrebygd

og overvintrer i Eriksfjord, II, 32, 124.

1003 Den fredlbsc Rolf udfries af sin Landflygtighed og vender til-

bage til det beboede Gronland, II, 132, 138.

— Thorgils udrydder Sdrovcre i Gronlands Vestrebygd og begiver

sig paa Tilbagereisen til Island, II, 132-138.
— Thorvald Erikson drager mod Sonden, paa Opdagelser, fra Leifs-

buder i Viinland, samt dertil tilbage om Efteraaret, I, 226.

1004 Drog han mod Norden i samme Hensigt, men ombragtes paa

dette Tog af de Indfbdte, I, 226-230.
1005 Vendte Thorvald Eriksons Skibsmandskab tilbage til Gronland,

I, 230.
—• Thorstcin Erikson drager ud fra Gronlands Ostrebygd, for at
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opstige Viinland, men forslaaes af Storm til Vestrebygden, hvor

han kort efter dodc af Sygdom, I, 230-236, 388, 400.

1006 Thorsteins Enke Gudrid vender tilbage til Eriksfjorden og gifter

sig kort derefter paa ny med Thorfinn Karlsefne, som da var

ankommen fra Island, I, 238, 400, 406.

1007 Thorfinn og hans Hustru Gudrid drage fra Grtinland til Viin-

land, I, 238-240, 406 o. f.

1008 Deres Ophold og Opdagelser fortsættes ;
Snorre Thorfinssons Ftid-

sel
;
Handel med Skrælingerne, I, 240-242, 414-422.

1009 Thorfinn og hans Ftilgc overfaldes af Skrælingerne; Strid med
dem. Thorbrand Snorrasons Fald, I, 242-244, 424-434.

1010 Fortsættelse af Opdagelsesrejserne, I, 430-434.

1011 Thorfinn og Gudrid (med deres treaarige Son Snorre) rcisc til-

bage til Gronland, I, 216, 346.

— Islænderne Helge og Finnboge kom fra Norge til Gronland og

overvintrede der, I, 246.

1012 De sidstnævnte Brtidre foretoge et Tog til Viinland i Fælles-

skab med Frcydis Eriksdatter, I, 216.

1013 Frcydis Eriksdatter vender tilbage til Gronland, I, 248.

—
. Thorfinn og Gudrid scilc fra Gronland til Norge, I, 252.

1014 Toge de fra Norge til Island, I, 254, 440.

1017 Skjald-Hclge fordreves af Storme fra Norge til Gronland, og tog

sit Ophold paa Stilarfjtill, II, 502-506.

1018 Han bosatte sig paa Hornes og faldt der i en svær Sygdom,

II, 510-520. .

*

1019 Han giftede sig med Enken Thorun paa Herjulfsnes og foretog

et Tog til Greipar, for at udrydde Udaadsmænd, II, 520-530.

1020 Kong Olaf Haraldsson sendte Thorarcn Nefjulfsson fra Norge til

Gronland, for at overbringe den blinde Kong Rtirik til Olafs

Ven, Htivdingen Leif Erikson i Eriksfjord 1

,
II, 239, 242-246.

— Thorkatla, Skjald-Helges forste Kjærcste, kom fra Norge til

Gronland, II, 531 o. f.

1021 (omtr.) dtide Leif Erikson. Hans Htivdingdtimmc arvedes af

Stinncn, Thorkel Lcifsson, der snart erhvervede sig den norske

Konges Yndest, II, 314.

— Thorkatla reiste tilbage fra Gronland til Island, II, 550.^ ^

—

*) Vi have ovenfor (II, 239, jfr. Antiquit. Amcricanæ S. 307-308)

gjættet at Finn Litie, Kong Roriks, og da tillige i visse Maader Kong

Olafs Smaasvend, ved at drage til Gronland for at bestige sin nær-

meste og ftirstnævntc Herre der, er forlist ved de efter ham opkaldte

Finsbodcr; derhos beretter dog et nyt af os senere fundet Uddrag af

den atter for det meste tabte Tostn f)dttr (II, 653 o. f. , 662), at

Lig-Lodin, efter Kong Olaf den Helliges Budskab eller Befaling,

bragte Finn Fegins og hans Skibsfolks Lig fra Finsbodcr tisten for

Jtiklerne paa Grtinland, til Norge, samt at den sidstnævnte var en

Stin af Ketil Kalf af Ringuncs og Gunnild, Kong Olafs Stister.
_
Heri

maa Forfatteren have taget fcil, da Ketil lorst i Eftcraaret 1025 blev

gift med Gunnild og deres Stin Finn altsaa i det htiicste har været

4 Aar gammel, da Kong Olaf dtide; jfr. ovenfor III, 253, 261.
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1022 Har Einarsfjordens Hovding, Thorgrim TroIIc, sandsynligviis
draget fra Grdnland til Norge, Danmark, England eller Irland,
hvor han da har tilforhandlet sig prægtige Klæder og andre
Kostbarheder, II, 290-292.

1023 Paa Hjemreisen anlob Thorgrim TroIIc Raunshavn i Island, hvor
han ombragte Islænderen Thorgeir Havarsson, bemægtigede sig
hans Skib og bortforte det til Grdnland, II, 286-300.— Thorgcirs Fostbroder, Thormod KolbrunarskAId

,
reistc samme

Aar fra Island til Norge med det Forsæt at hævne hans Ddd,
II, 302.

'— Skuf fra Stokkanes i Grdnland ankom med ct Handelsskib til

Nidaros i Norge, hvor han overvintrede, II, 301.
1024 Han afreistc igjen fra Norge til Grdnland, samt medtog Islæn-

derne Thormod og Gest (Hclgu-Stcinar) som Reisende; den
førstnævnte anbefaledes af Kongen til Ildvdingcn Thorkel Leifs-
son, som og modtog ham til Ophold hos sig paa Brattahlid, II,

308, 314-16.
1025 Synes Pave Johannes den 19de at have henlagt Gronlands Kirke

under Erkebiskop Unwan af Hamborg, III, 72-73 .— Thormod ombragte Avlsforvalteren Lodin paa Brattahlid og flyt-

tede derfra til Stokkanes, II, 322-326.
•—

* Han udforte sin Hævn paa Thorgrim TroIIc, II, 326-339.— Han ombragte Brddrene Thorkel, Thord og Falgcir af Ldngu-
nes og bragtes, svært saaret, til det Inderste af Eriksfjordcn,
II, 348-356.— Thordis og Bodvar efterstræbe ham forgjeves, II, 362-374.

1026 Thormod Hyttede igjen til Stokkanes, II, 374.
1027 ombragte han Ljot; forfulgtes forgjeves paa ny; forlod Grdn-

land i Selskab med Skuf, Bjarne, Sigrid af Hammer og hen-
des Son Sigurd; de kom lykkelig til Norge, II, 374-396.— Thormod og Skuf gik i Olaf den Helliges Krigstjeneste, II, 396.—

• Bjarne fra Stokkanes seilede fra Norge til Danmark, solgte der
sit Skib

,
drog derfra til Rom (og dode paa denne Pilegrims-

rcise), II, 396.—
• Sigrid og Sigurd kjobte Gaard i Norge og bosatte sig der, II, 396.— Gudleif Gudlaugsson af Island blev paa Udreisen fra Island for-

slaaet af Storme til Amcricas Kyster og reddedes, med sit

Mandskab, fra de Indfddtcs Forfblgelscr ved deres da alder-
stegne Hovding, Bjdrn Asbrandsson fra Island, II, 768-778.

1030 (omtr. eller noget sildigere) Skjald-IIelge vælges til Grønlands
Laugmand, II, 532.

1034 Katla (eller Thorkatla den yngre), Helges Datter, kommer til

Grdnland, II, 552. '
.— Grdnland henlægges af Paven under Adalbert afBremens Erke-

bispedomme, III, 73-74.

1040 (omtr.) Nogle rige Nord-Friser foretage et Sdtog paa Opdagelser
i det fjerne Norden, III, 406-410, 421-423.

1014 Erkebiskop Adalbert sender cbristcligc Hyrdebreve til Jordens
nordligste Egne, III, 411-413, 423.

1047 Thrond Oplændcr Hytter fra Norge til Grdnland, II, 628-629.
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1054 Udsendinge fra Island og Grdnland kom til Bremen i kirkelige

Anliggender, især for at anholde om Prædikere (Biskopper og

Præster), 111, 413, 415, 423.

1055 Erkebiskop Adalbert sender Albert (eller Adalbert) som Biskop

til Gronland, III, 413, 415, 423-25.

. Pave Victor stadfæster Erkebiskop Adalbert i hans kirkelige

Herredomme over Gronland, III, 74-76.

1056 Erkebiskop Adalbert vier Isleif Gissursson til Biskop over Is-

land og medgiver ham Hyrdebreve til dets og Gronlands Menig-

heder, III, 404, 419.

1061 Islænderen Audun tog mod Nordmanden Thorer af More paa

en Handelsrejse fra Norge til Gronland, II, 635-638.

1062 De rciste derfra tilbage til Norge, II, 640.

1066 Lig-Lodin kom fra Gronland til Norge og havde paa Reisen

seet Ildsudbrud i Havet, II, 656, 664.

1073 Pave Alexander den 2den stadfæster den hamborgske Erkebi-

skop Licmars kirkelige Herredomme over Nordhavets Oer, III,

76-77.
1104 Pave Paschalis den 2den opretter Lunds Erkcbispcdommc over

det skandinaviske Nordens samtlige Riger og Lande, III, 77.

1112 Biskop Erik, kaldet Upse, rciste (fralsland eller et af de nor-

diske Riger) til Grdnland, III, 1-2, 6, 42, 44.

1119 Adskillige Lovbestemmelser, vedkommende Gronland, fastsættes

i den da vedtagne Islandske Lov, III, 429-435.

1121 Biskop Erik Upse drog (fra Gronland) til Viinland, III, 1-2,

6, 42, 44.

1123 Grbnlændernc (som formodentlig af en eller anden Aarsag ikke

ventede Biskop Eriks Tilbagekomst) besluttede, paa et almin-

deligt Thing, at en fast Bispestol skulde oprettes i Gronland,

og udsendte i den Anledning Einar Sokkason til Norge, III,

676, 680.

1124 Præsten Arnald viedes hoitidelig af Erkebiskop Adzer i Lund

til Gronlands Biskop, II, 682-684; III, 6, 44, 76.

1125 Biskop Arnald og Einar Sokkason afseilede fra Norge, men

maatte overvintre i Island, II, 684.

— Nordmanden Arnbjorn drog med 2 Handelsskibe fra Norge til

Island, men forliste ved Gronlands Ubygder, II, 684, 686.

1126 Biskop Arnald og den grønlandske Hovding Einar reiste til Is-

lands Althing og kort derefter fra Landet til Gronland, II, 6, 681.

1129 Nordmanden Arnbjorns og hans Staldbrodres Liig, Skibe og Gods

findes af Sigurd Njalsson i Nærheden af Hvidscrk, og Biskop

Arnald tilkjendcr sig selv eller Garde Domkirke Arnbjorns

Skib, II, 686-692.

1130 Efterretninger herom spdrges i Norge, II, 692.

1131 Nordmændcne Ossur, Ketil Kalfsson og Kolbein Thorljotsson

droge til Gronland fra Norge; ligesom ogsaa Islænderen Her-

mund med sin Brodér Thorgils, samt overvintre der i Ostrc-

og Vestrebygden, II, 676, 692.

1132 Ossur kræver Arnbjorns efterladte Skib af Biskop Arnald som

sin retmæssige Arv, men faacr Afslag, og indstævner derfor
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Sagen til Vaarthinget paa Garde, hvorfra den blev afviist. Ossur
fordærvede Skibet af Hevngjerrighe'd, II, 677, 694-696.

1132 Til Hevn herfor anstiftede Biskop Arnald ‘Ossurs Drap, som
udrørtes af Einar Sokkason ved en Kirkemesse paa Langenes
i Gronland, II, 677, 696-702.
Ny Rettergang i denne Drabssag, paa Grdnlændernes Sommer-
ener Landsthing ved Garde, som dog atter forstyrres ved Yold,

II, 704-706.~ Et Møde, for at provo Forlig, berammedes paa Eide, i Nær-
heden af Garde, men holdtes forgjeves, II, 706.—

• Moder holdtes, men forgjeves, og udartede til en hidsig Kamp
mellem Grønlænderne og Nordmændene, hvori Einar Sokkason
og flere faldt, II, 706-710.— Hall af Solarfjelde stifter endeligt Forlig mellem de stridende

Parter i disse vidtløftige Drabssager, hvorefter de norske og
islandsko Kjøbmænd afseilede fra Grønland, II, 712-718.

-— En af dem, Kolbein Thorljotsson, skjenkede Kong Harald Gillo

cn Hvidbjørn, II, 718.
1133 Hermund Kodransson og hans Skibsfolk afseilede fra Norge til

Island, II, 718.
*— Pave Innocentz den 2den søgte (efter Keiser Lothars Anstiftelse)

igjen at underkaste de hamborgske eller bremenske Erkebi-
skopper Lunds Erkcstift, med Indbegreb af Grønlands Bispe-
dømme, III, 77-79.

1150 Arnald entlediges som Grønlands Biskop, men Jon Knut (eller

Kut) viedes i hans Sted til Embedet, III, 6, 672.
1152 Arnald beskikkedes som det da oprettede Hammer Bispedøm-

mes første Biskop, III, 6, 673.
1153 Erkcbispcdømmct i Nidaros stiftes af Pave Eugcnius den 3die

for Norge, med Grønland o. s. v., III, 79-84.
1158 Keiser Frederik den 1ste stadfæstede de hamborgske Erkcbi-

skoppers Herredømme over Norge, Grønland m. m.
,

III, 64, 87.
1185 En Grønlandsfarer forliste ved Island 1

,
II, 758; III, 6, 44.

1186 Biskop Jon Knut af Grønland synes at have været paa Islands
Althing paa hans Reise til Norge, III, 6, 44.

1187 Den nysnævnte Biskop døde, formodentlig i Norge, III, 6, 45,

47; jfr. II, 760.
1188 Præsten Jon, kaldet Svcrresfostrc eller Smirill, viedes til Grøn-

lands Biskop, II, 761 ; III, 6, 45.
1189 Paa Reisen dertil overvintrede han i Islands Ostfjordc, II, 763-

763, 765.— I Foraarct besøgte han Biskop Paul paa Skalholt, II, 764-7675
III, 8, 46.— Præsten Ingemund Einarsson fra Island med mange andre is-

landske og norske Mænd, forliste med Skibet Stangbollcn (eller

’) Det maa bemærkes herved, at følgende Sætning er udcglemt i

Oversættelsen af et Uddrag af Sturlunga, her ovenfor II, 759: uDenne
Vinter forliste en Grønlandsfarer.” Dette Skib har rimeligviis skul-
let overbringe Biskop Jon Knut til Norge (jfr. næste Aar).
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Stangfolen) bestemt til Island, ved Grbnlands Ubygder, II, 8;

III, 751-757.

1189 Asmund Kastanraste kom paa et Skib uden Jernsom med 13

Mands Besætning fra Finsbodcr og Korsoerne til Bredcfjorden

.
paa Island, II, 751; III, 815-816.

1190 Han afseilede tilbage, men blev borte med Skibet og mange

islandske Mænd, formodentlig paa Reisen til Norge, II, 762-

763; III, 8.

— Biskop Jon Svcrresfostre afseilede igjen fra Island, II, 761;

jfr. lir, 8.

1191 Svalbard (Scorcsbyes Ostgronland) angives at være blevet op-

daget eller gjenopdaget, III, 8, 46.

1197 Hermund Kodransson dbde, II, 671-675; III, 8.

1202 Biskop Jon den 2den (kaldet Svcrresfostre) kom anden Gang
til Island, II, 761; III, 8.

1203 Yar han endnu der i Landet, og afreiste formodentlig derfra,

II, 761; III, 8.

1205 Pavclnnocents den 3dic stadfæstede Thorer Gudmundsson som
Erkebiskop over Norge, Gronland m.m., III, 87-88.

1209 dode Biskop Jon den 2den, III, 8, 47.

— Jon den Riges og Ketil den Stammendes Skibe fordreves til

Gronland; Ilorfargrcppen og Tjottcgrcppcn forliste, III, 8, 47.

1212 Helge, Ogmund Rafakolls Son, kom til Grbnland som dets Bi-

skop, II, 756-788; III, 10, 47.

—• Ketil den Stammende kom tilbage fra Grbnland, III, 10.

1216 En forhenværende stor Gronlandsfarcr ankom til Vcstmannbernc

i Island, II, 780-782.

1230 dode Biskop Helge af Grbnland, Til, 10.

1234 blev Nicolaus viet til Grbnlands Biskop, III, 10, 47.

1239 Biskop Nicolaus af Grbnland dode, III, 10.

1216 Olaf blev viet til Grbnlands Biskop, II, 777; III, 10.

1217 Biskop Olaf rcistc (fra Norge) til Grbnland, III, 10.

—. Det blev ham overdraget af Kong Hakon Ilakonsson (den Gamle)

at bringe Grønlænderne til at give sig under Norges Krone,

II, 771, 777; III, 47-48.

1253 Pave Innocents den 4de stadfæstede Kannik Sorlc af Hammer
som Erkebiskop over Norge, Grbnland m.m., III, 89-90.

1257 Odd af Sjoltum, Paul Magnusson og Knarar-Lcif reistc fra

Norge til Grbnland (hvor de medvirkede til dets Underkastelse

under Norges Krone), II, 778.

1261 Kom de tilbage til Norge og meldte Kong Hakon Hakonsson

Grønlændernes Hylding med den deraf fblgcndc nye Lovgiv-

ning, II, 776-779.

1262 Forliste Biskop Olaf af Grbnland med sit eget Skib ved Hcr-

disarvig i Island, II, 782-783; III, 10.

1263 Opholdt han sig i sidstmcldte Land, III, 10.

1261 Reistc Biskop Olaf af Grbnland fralsland, II, 781-785; 111,10.

1265 En Gronlandsfarcr forliste med 40 Mand (som alle druknede),

III, 10.
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1266 En Grbnlandsfarcr led Skibbrud paa Hitarnes i Island; 12

Mænd forgik, III, 10, 48-49.
— Præsterne i Gronland udrustede et Fartbi paa Opdagelsesreiser

til Norden, saa langt som mueligt, for at opdage Skrælingcr-

ncs (eller Eskimoernes) Hjemsteder, III, 238-244.
1267 Biskop Olaf af Gronland assisterede ved. den Hbitidclighed paa

Skjertorsdag i Nidaros (nu Trondhjem), da Norges Erkcbiskop,

Hakon, modtog det ham af Paven sendte Pallium, III, 10-12, 49.

1271 Biskop Olaf rciste anden Gang (fra Norge) til Gronland, III, 12.

1276 Pave Johannes den 21de fritager Erkebiskoppcn af Nidaros for

at rcise til Gronland, III, 90-91.

1280 Biskop Olaf af Gronland afgik ved Doden, II, 788; III, 12,

453-457.
— En Forsamling af Throndhjcms Erkcbispcdbmmcs Biskopper

holdtes i Bergen, III, 92.

1281 Den islandske Lov Jonsbogen siges at være ligeledes bleven

indfort i Gronland, III, 457-459.

1285 Adelbrand og Thorvald, Helges Sonncr, fandt det saakaldte nye

Land (Newfoundland)i Vester fra Island, III, 13, 50.

—. Dunoerne
(
Puncyjar

)
opdagedes, III, 13, 51.

— Bemyndigedes Magister Ugnatio Aretius til at oppebære den

grbnlandskc og norske Korstogstiendc, III, 93-91.

1286 Adelbrand Helgason dbde, III, 13, 50, 51.

1288 Thord blev viet i Nidaros til Biskop for Gronland, II, 788-

790; III, 12.

1289 Biskop Thord reistc til Gronland, III, 12.

—. Kong Erik af Norge udsendte Bolf til Island, for derfra at’

scile til det nye Land, III, 94.

1290 Rolf rciste omkring i Island og opfordrede Folk til Decltagelse

i Toget til det nye Land, III, 12, 51.

1295 Den saakaldte Landa -Rolf dodc, III, 12, 51.

1297 Forlig mellem Erkebiskoppcn og Kanniken i Nidaros, angaaende

Besættelsen af Gronlands Bispedomme m. m. , III, 205-208.

1299 Forsamling af Norges Erkebispedbmmcs Biskopper i Nidaros,

III, 94.

1306 En anden saadan Forsamling i Oslo, III, 94.

1308 Biskop Arne af Bergen tilskrev Biskop Thord i Gronland og

sendte ham forskj cllige Foræringer, III, 94-100.

1309 Biskop Thord reistc fra Gronland, III, 12, 51-52.

1310 Biskop Thord kom fra Gronland til Norge, III, 14.

1311 Biskop Thord af Gronland var tilstede ved forskjellige Docu-

menters Forkyndelse m. m. for Ludvig, som da var udnævnt

til Biskop for Færbcrne, III, 100-102.

1314 Biskop Thord af Gronland dodc, III, 14.

— Arne blev i hans Sted viet til Gronlands Biskop, III, 14, 52.

1315 Biskop Arne reiste (fra Norge) til Gronland, III, 14, 52.

1320 Forsamling af Norges Erkebispedbmmcs Biskopper i Bergen,

III, 103.

1322 Et andet norsk Bispemodc (formodentlig i Nidaros)
> 111, 103.

1325 Biskop Audfinn af Bergen klagede for Erkebiskoppcn over de
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Kjobmænd fra Throndhjcms Bispedomme, som i den Sommer

vare komne fra Gronland til Bergen og ikke der vilde yde

Tiende til Biskop og Præster, III, 103-108.

1325 Erkebiskop Eilif af Nidaros antog Biskop Audfinns Klage for

ugrundet og paastod at Tienden (af gronlandske Varer) skulde

ydes der, hvor Yderen havde sit rette Hjem, III, 108-1 II.

1327 Et Bispething holdtes i Bergen for hele Erkebispedommct,

III, 112.

— Bertrand de Ortolis, som af Paven var beskikket til at oppe-

bære den ovcnommcldte Korstogstiendc i de nordiske Riger,

oppebar i Bergen den fra Grønland indkomne Deel deraf, III,

112-

113.

1328 Bertrand de Ortolis udbetalte, efter Pavens Bevilling, til Kong

Magnus af Sverrig og Norge, Halvparten af samme Tiende, af

hvilken det fra Gronland indkomne udtrykkelig anføres, III,

113-

114.

1334 Almindeligt Bispemode for Throndhjcms Erkebispedomme i

Nidaros, III, 115.

1336 Et andet saadant holdtes i Tdnsbcrg, III, 115.

1341 Sendte Biskop Hakon af Bergen Præsten Ivar Baardsson til Gron-

land, i sine og hans Stifts Ærende, III, 886-888.

1342 Siges (endeel af) Gronlands Indvaanere at være faldne fra den

christclige Tro og at have vendt sig til Americas Folkefærd 1

,

III, 459-464.

1343 Jon Erikson (kaldet Skalle) blev indviet til Biskop for Grøn-

land, 111, 14, 52.

1344 Thord Egilsson seilede (fra Norge) til Grønland og det samme
Aar tilbage igjen med holdent Skib og meget Gods, 111,52,463.

1345 Et almindeligt norsk Bispcmødc i Bergen, hvorved Grønland

fritoges for at svare den da af Paven paabudne overordentlige

Tiende, III, 115-116.

1346 Den saakaldte uKnar” kom fra Grønlandmed* * en kostbar Lad-

ning, III, 14, 52.

1347 Et grønlandsk Skik, med 18 Mands Besætning, kom fra Mark-

land, til Strømfjord i Island, III, 14,52.

— Kong Magnus og Dronning Blanca testamenterede 100 Mark i

Penge til kostelige Prydelser for Garde Domkirke i Grønland,

III, 116-118.

1318 Grønlænderne (som '-sidst kom fra Markland) reiste fra Island

(til Norge), III, 14, 52-53.

Kong Magnus (af Sverrig og Norge) forbød alle udenlandske

Kjobmænd at beseile hans Skatlandc (Island, Grønland o. s. v.
2
),

III, 117-119.

1349 Den store Pest rasede i Norge, især i Bergen (den islandske

i)
I Texten III, 459 er i L.9, 1347 en Trykfcil. 1342 burde og

tilføjes S. 460 først i 3dic Linie; jfr. 1347.

*) Foranledigedes vel dette Forbud af de nye Efterretninger, som

over Island da kom fra Amerika? — Nordboernes Fart derpaa stand-

sede da sandsynligviis ved den sorte Døds Ødelæggelse.
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og grønlandske Handels Hovedsæde') samt paa Syderocrnc,
Orkcnderne, Hetland og Færoerne, III, 14-18, 51-55.

1349 dode Biskop Arne af Gronland
j

dette maa lolgc af Bemærk-
ningen, III, 30.

— Biskop Jon Skalle af Gronland bivaancde en Bispcviclsc i Ber-
gen, III, 18.

1350 Kong Magnus Erikson (Smek) frasagde sig Rcgjcringcn over
Norges Rige med Undtagelse af Hclgcland, Færderne, Island
og Gronland, III, 18, 55.

1351 Almindeligt Mtidc af Norges Biskopper (hvoriblandt Jon af

Garde) i Nidaros, III, 120.

1351 Biskop Jon af Garde udstædte i Oslo et Vidisse af en Pave-
bulle, III, 120.

1355 Kong Magnus Erikson befalede at uKnaren” skulde udrustes
til et Gronlandstog, for at vedligeholde Christendommen der,

m. in., III, 120-123.
1357 Gronlands Biskop Jon Erikson Skalle rcistc til Rom, for at stige

om Holums Bispedomme paa Island, III, 18-20.
1358 Han rcistc til Island, men foreviste ikke Pavens Bulle, hvorfor

Islænderne kun vilde erkjende ham for Gronlands Biskop, III,

22-30, 56-60.
1365 Alf blev viet til Biskop for Gronland, III, 28.

1366 opholdt han sig i Bergen og udfærdigede der et Brev angaaende
Kirkens Grunde og Huse paa Nordnes, III, 888-890.
Erkcbiskop Vinald udfærdigede forgjeves strængc Befalinger til

Islænderne om Biskop Jons Anerkjcndclsc, III, 30.
—

• uKnarcn” blev udrustet til Gronland, III, 30, 59.

1367 „Knarcn” forgik norden for Bergen, III, 30, 59.

1368 Biskop Alf kom (fra Norge) til Gronland, III, 30, 59.

1369 (?) Gronlands-Knarcn forliste ved den norske Kyst, 111,30,59.— Jon Erikson Skalle, forhen Gronlands Biskop, indsattes atter

og formelig af Paven i Holums Bispedomme, III, 30, 59-60.
1371 Paa Grund deraf anerkjendte Islænderne ham endelig som Bi-

skop til Holum, III, 32, 60.

1372 Man troede at sce, fra Islands Nordland, et nylig opkommet
Land i Nordvest fra Grimsb (som ligger i Havet), III, 32, 60.

1374 Kong Magnus Erikson dode (hvorved Island og Gronland igjen

kom under dets sædvanlige norske Rcgjcring), III, 32.

1378 Biskop Alf dode i Gronland, III, 32-60.
1379 Skrælingerne (eller Eskimoerne) gjorde fjendtlige Anfald paa

Grønlænderne, dræbte 18 Mænd, men bortfdrte 2 Drenge til

Trældom, III, 33, 60-61.
—•(?) Kong Hakon Magnusson udsendte mod Eskimoerne et eller flere

Krigsskibe, som erobrede tvende af deres Skindbaadc, III,

464-466.
1381 Olafssudcn fordreves til Gronland, III, 32, 34, 61.

1382 Skibet Thorlakssuden fordreves fra Island til Gronland og for-

liste der, III, 34, 62.

1383 Olafssuden kom tilbage fra Gronland til Norge med det Mand-
skab af Thorlakssuden, som var blevet reddet, III, 34.
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1381 Kong Olaf Ilakonsson af Norge udgav cn Anordning, hvorved

Skibsfart og Handel i det Hele indskrænkedes, III, 123-127.

1385 4 Islandsfarerc (tildcels anførte af Bjørn Einarsson og Sigmund
Hvidkoll) fordreves til Gronland, 111, 31, 62, 435-441; jfr. II,

110- 122 .

—
* Henrik blev viet til Biskop for Gronland, III, 31, 62, 127.

1386 Biskop Henrik af Garde deeltagcr i et dansk Kirkcrnbde (eller

Herredag) i Nyborg, hvor der udstædtes i det mindste 7 almin-

delige Afladsbreve til Fordccl for forskjcllige danske Kirker,

Klostre og Skoler, III, 127-130.

1387 De 4 Islandsfarere, som havde tilbragt de 2 sidste Aar i Grøn-
land, kom tilbage tilisland; paa dem befandt sig blandt andre

de ovennævnte tvende Mænd, III, 34, 62-63.

1388 Biskop Henrik af Gronland dccllager i Dronning Margretes Valg

og Hylding som Kongeriget Norges, og dets Skatlandcs Regent-

inde, III, 130-134.
— Reiste Bjorn Einarsson (med de dvrige fra Gronland ankomne

Skibe) fra Island til Norge, III, 31, 63, 139.

1389 Mandskabet paa de ovenommcldtc fra Gronland og Island til

Norge ankomne Skibe sattes under Tiltale i Bergen for ulovlig

Handel paa Gronland, men frikjendtes af den i Sagen nedsatte

Ret, III, 135-142.

1391 Biskop Henrik af Gronland aflbste Islænderen Yigfus Flosason,

III, 36, 63-64.

1392 Paul Grønlænder dbde i Norge, III, 36.

1393 Bergen overfaldtes og plyndredes af Kong Albrcchts lydske

Tilhængere, III, 36-38.

1406 Islænderne Thorstein Helmingsson, Snorrc Torfason og Thorgrim

Solvason med flere fordreves paa et Skib fra Norge til Gron-

land, hvor de opholdt sig de 4 næste Aar, III, 40, 64.

1407 En vis Kolgrim blev i Gronland sagsogt, domt og brændt efter

Dom
,

for at have lokket den nysnævnte Thorgrim Solvasons i

Island fødte Kone, Steinunn Rafnsdatter med den sorte Kunst;

hun blev sindssvag og dodc der kort efter, III, 40, 64-65.

1407 Biskop Bertold af Gronland vicariercdc for Erkcbiskop Askel

af Trondhjem, III, 890-892.

1108 Erkcbiskop Askel af Norge og Biskop Bertold af Garde udstædc

et almindeligt Afladsbrev til Fordccl for Kirken paa Svartaland

i deres Stift, III, 142-145.

— Thorstein Olafsson giftedes med Sigrid Bjbrnsdattcr paa Hvalso

i Grønland, III, 152, 156-158.

1409 Sira Eindridc Andreasson, Oflicialis paa Gronland og (Præsten)

Paul Hallvardsson udstædtc i Garde, paa Pergament, deres At-

test derom, at de paa 3 Søndage havde lyst til Ægteskab mel-

lem Thorstein Olafsson og Sigrid Bjørnsdatter, i den hellige

Kirke, i mange udenlandske og indenlandske Dannemænds
Paahør, III, 146, 148-150.

1410 Thorstein Helmingsson, Thorgrim Solvason og Snorrc Torfason

med deres Skibsfolk, forlodc igjen Grønland (efter 4 Aars Op-
hold der) og seilede til Norge, III, 40.



910 CIIROISOLOGISK UDSIGT.

1410 giftedes Snorre Torfasons Kone i Island med Gisle Andrcas-
son, III, 40, G5.

1411 Snorre Torfason scilcdc fra Norge til Island, led Skibbrud
der, men modtoges af sin forrige, og da atter med ham for-

enede Kone, III, 40, 65.— Biskop Jacob af Grønland fungerede som General-Vicarius for

Biskop Peder i Roeskilde, og udgav i den Egenskab forskjelligc

Diplomer, III, 150-151.
1413 Sendte Kong Erik (af Pommern) Gesandter til England, for at

klage over forbuden Handel og Fiskeri paa Norges Skatlande,

III, 161.

1414 Brand Haldorsson, Thord Jorundsson, Thorbjdrn Bardsson og Jon

Jonsson udfærdigede paa Akre i Island deres Vidnesbyrd, paa

Pergament, at de havde været nærværende, Aar 1408, paa

Hvalsø i Grønland, da Thorstein Olafsson der giftedes med
Sigrid Bjørnsdatter, |med hendes Frændes Særaund Oddssons
Rand og Samtykke, JII, 146, 152-154.

1417 Biskop Jacob af Grønland udstædtc i Danmark forskjelligc endnu
bevarede Vidisscr af vigtige Konge- og Pavebreve, angaaende

Roeskildes Bispestols Besiddelse af Kjøbenhavn m. m. og et

Skjøde paa Nebbeslot til Roeskilde Domkirke, III, 151-155.

1418 Blev Grønland overfaldet og hærget af en fjendtlig Flaade, dets

hellige Bygninger og Menigheder ødelagte, paa 9 Sognekirker

nær, og en stor Mængde af Indbyggerne bortførte til Trældom,

III, 165-167, 171.

1420 Var Biskop Berthold af Garde (Episcopus Gardensis) i Nidaros

(Staden Throndhjem) og udfærdigede der tilligemed Erkcbiskop

Eskill
,

et Afladsbrev for St. Olafs Alter (m. v.) i Saxkjøbing

Kirke i Danmark, III, 892-893.

1421 Vieariercdc Biskop Jacob af Garde for Biskop Jens Andersøn

af Roeskilde, og udfærdigede et almindeligt Afladsbrev for Und-
løse Kirke, III, 155.

1422 (omtrentlig) er en vis Nicolaus blevcn udnævnt til Biskop for

Grønland, III, 161.

1424 Sæmund Oddsson udfærdigede, paa Akre i Island, et Vidnesbyrd

paa Pergament, at han var tilstede paa Hvalsø i Grønland, da

hans Frænke Sigrid Bjørnsdatter, med hans Raad og Sam-
tykke, giftede sig med Thorstein Olafsson. Med ham bekræftede

.Thorgrim Sølvason, Brand Haldorsson, Thord Jørundsson og Jon

Jonsson dette Vidnesbyrd, III, 146, 156-159.

1425 Udgav Kong Erik (af Pommern) et strængt Forbud mod Frem-
medes Handel og Skibsfart paa Norges Skatlande, III, 159-160.

1431 Klagede den samme Konge over de Engelskes forbudne Handel

og Skibsfart paa Island, Grønland o. s. v. fra 1411 af, III,

160-162.

1432 Sluttedes en Tractat mellem Kong Erik (af Danmark og Norge)

og Kong Henrik den 6te i samme Anledning om Skadeserstat-

ning for de af Engelsmændcnc Hclgclands og Norges Skat-

landes Indvaancre i de sidste 20 Aar tilfoiede Tab, og de med
Vold fra disse Egne bortførte Menneskers uhindrede Tilbage-
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venden til Hjemmet inden Aar og Dag o. s. v., hvorhos Handel

og Skibsfart paa hine Lande fremdeles skulde være lukket for

Engelsmændene, uden i Nodstilfælde o. s. v., III, 162-161.

1132 Synes den ovennævnte Biskop Nicolaus af Grdnland at være af-

gaact ved Doden, III, 161.

1433 Udnævnte Pave Eugcnius den 4de Brodér Bartholomæus de St.

Ypolito til Biskop for Grdnland, III, 164.

1440 Grcgorius, Biskop af Grdnland, var tilstede i en stor Forsamling

i Oslo af Norges Biskopper og verdslige Raad, som klagede til

Kong Erik af Pommern over Ilanseatcrnes og Hollændernes

Hærgen af Rigets Kyster og forlangte Hjclp til at fordrive dem,

da de ellers vilde see sig nddte til at opsige Kongen deres

Tjeneste og Hyldeist, III, 161-165.

1412 Samme satte sit Segl under et Qviltansbrcv, udfærdiget i Oya-

fjord (rimeligviis i Norges Nordlande;, III, 893-894.

1444 Forbudet mod engelsk Handel paa Norges Skatlandc indskjær-

pedes paa ny af Henrik den 6te, III, 163.

1415 Synes den islandske Ildvding Bjorn Thorleifsson og hans Hustru

Olof at have forlist ved Grdnland. Har da dette Ægtepar

vendt tilbage derfra, efterat have opholdt sig Vinteren over

paa det forrige Bispesæde Garde?

1116 Omtrent paa denne Tid synes Grønlændernes Klager til Paven

over deres Kirkers og Menigheders Ødelæggelse, med Beretning

om manges Tilbagekomst af Fangenskabet, med Begjering om
Biskops og Præsters Ansættelse i Landet, at være komne til

Norge, Island eller England, hvorfra de maa være bievne sendte

til Paven, III, 169-173.

1448 Pave Nicolaus den 5te kundgjordc denne hoist mærkelige

Klage og Beretning for Biskopperne til Skalholt og Holum paa

Island, med tilfoiet Befaling om at sorgc for Christcndommens

Gjcnoprcttelsc i Grdnland ved hæderlige Geistligcs Udnævnelse

og Ordination dertil, samt at foranledige en Biskops Ansættelse

der, hvis Erkebiskoppen maatte linde det tjenligt o, s. v. ,
III,

165-176.

1419 (omtrentlig) udgav Olaf Throndsson, valgt til Norges Erkcbi-

skop, et latinsk Pas for et ham tilhorendc Skib med hans ufami-

liares” til de nordlige Lande (rimeligviis Island og Grdnland)

— sandsynligviis i Anledning af den nysommcldtc Pavelige

Foranstaltning om Geistligcs Ansættelse i Grdnland, m.m., III,

177-179.

— Sluttedes en ny Tractat mellem Kongerne Christian den 1ste

og Henrik den 6te, hvorved Forbudet mod engelsk Handel i

den førstnævnte Konges for den lukkede Lande forlængedes til

1451, III, 163.

1450 Dccltog Biskop Gregorius af Garde (i Grdnland) i et Bispc-

mdde i Bergen, hvor et Ailadsbrev udfærdigedes til Bedste

for Wormster Kirke i Stavanger Stift, III, 179-180.

1451 Ophorte (som det synes) tractalmæssig Forbudet mod den en-

gelske Handel paa Norges Skatlande eller Colonicrne, III, 163.

1460 (eller noget for) opkastede Biskop Andreas af Grdnland sig
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til Skalholts Domkirkes Officialis eller Administrator, rimeligviis

med Erkebiskoppens Bemyndigelse, og udfærdigede i denne An-
ledning et Diplom, III, 183, 185-186.

1160 Den af Norges Erkebiskop excommunicercde Matthcus (eller Mat-
thias), der kaldte sig Biskop af Holum og Skalholts Damkirkes
Administrator, forbeid forgjeves Biskop Andreas af Garde paa
Grbnland at befatte sig med biskoppelige eller præstelige Forret-
ninger paa Island o. s. v., III, 183-185.

M61 Biskop Andreas af Grbnland vedblev at fungere som Skalholts

Stifts Administrator, afsatte Præsten Jon Jonsson til Hrune,
men overdrog Junker Thorleif Bjornsson hans Gods og Præste-
gaard, III, 186-187.

1162 Vedblev han den samme Function, men forligtes med Præsten
Jon Jonssons Arvinger, angaaende dennes efterladte Gods, og
modtog igjen paa Embeds Vegne Præstekaldet Hrune af Junker
Thorleif Bjornsson, III, 187-189.

1466 Vicarierede den samme Biskop Andreas af Garde for Biskoppen
af Linkoping i Svcrrig, og gjenindviede Vadstena Klosters van-
helligcde Kirkcgaard, m. m., III, 189-190.

1476 Bivaancdc han et skandinavisk Bispcmbdc i Rotncby i Bleking

og udgav et Indulgensbrev for de Hellige tre Kongers Kapel
i Frue Kirke i Kjdbcnhavn, III, 190-191.— Johannes Scolvus’s Opdagelse af Strædet Anion og Labrador-
kysten, III, 628-630.

1482-83 Synes Pining o. fi. at have drevet Fribytteri (og senere

Handel) ved Grønlands Kyster, III, 478-481.
1181 Siges de tiloversblevne, med den grønlandske Handel og Skibs-

fart bckjcndlc norske Mærid at være blcvnc myrdede i Bergen
af fremmede Sbfolk eller Kjobmænd, III, 470-473.

1487 Formodes en vis Jacob at have (i sit Segl) fort Titel af Biskop
til Garde, III, 151.

1491 Foregives Sorbvere eller Kapere at have opholdt sig ved den
grønlandske Kyst, III, 473-479,* (jfr. 478-481).

1514 Udvirkede Kong Christian den 2den Paveligt Aflad for Mand-
skabet paa de Skibe, som han agtede at sende til Ishavet, III,

192-193.

1516 Erik Walchcndorff’s Forberedelser til det tabte Grbnlands Gjcn-
opdagclse, III, 482-497.

1520 Blev Biskop Ogmund Paulsson af Skalholt paa Udrciscn fra Is-

land fordreven til Grbnlands Kyster, og troede der at sec Gaar-
den Hcrjulfsncs, samt Folk og Faar paa Landet, III, 501-507.

— (omtrentlig) blev Nederlænderen Vincentius Kampe udnævnt
til Biskop for Grbnland (Episcopus Thulensis), men opholdt

sig i Fyen, III, 193-195.

1521 Var han tilstede i Odense ved en Doms Afsigelse af Christian

den 2den, III, 196.

1530 Vicarierede han for Biskop Joachim Ronnow af Roeskilde,

III, 197.

1532 Sbgte han forgjeves om et Kannikdommc i Roeskilde, III,

197-198.
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1537 opholdt han sig i Maribo, men oppebar Indtægterne af et Præ-

hende, tilhørende Frue Kirke i Kjøbenhavn, III, 198.

1510 (omtrentlig), troede den saakaldte Jon Grønlænder at finde

Spor til den islandske Colonie i Grønland, III, 513-516.

1511 foregives, men formodentlig urigtig, en Munk fra St. Thomæ
Kloster i Grønland at være bleven indsat i Helgafclls Kloster

i Island, III, 509.

1561 foregives, men rimeligviis ligesaa urigtig, et Opdagclsestog at

være foretaget fra Island til Grønland, III, 511-513.

1568 Christiern Aalborg’s forehavende Rcise til Grønland, III, 634-35.

1576 Paatænkt Reisc fra Trondhjem til det for Grønland ansete

Spitsbergen, III, 635-37.

1576-78 Martin Frobisher’ s Rciscr for at opsøge en nordvestlig

Gjennemfart fra det Atlantiske ind i det Stille Hav, III, 638.

1579 Jakob Allday’s mislykkede Forsøg paa at opscilc Grønlands

Ostkyst, III, 637-650.

1581 Magnus Hcinesen’s ligeledes mislykkede Reisc til Ostkysten af

Grønland, III, 650-660.

1583 Oliver Brunell’s og Arent Mcicr’s forehavende Reisc til Grøn-

land, III, 660-664.

1585-87 John Davis opdager det efter ham benævnte Stræde og be-

tydelige Strækninger af Grønlands Vestkyst, III, 666-670.

1605 John Cunningham’s, James Hall’s, Godske Lindcnov’s og John

Knight’s Reise til Vestkysten af Grønland, III, 670-89.

1606 Godske Lindcnov’s og James Hall’s anden Reise did, III, 690.

1607 Carsten Richardscn’s og James Hall’s mislykkede Reisc til Ost-

kysten, III, 097-98.

1612 James Hall foretager fra England en fjerde Reise til Grøn-

land, hvor han dræbes af de Indfødte, III, 699.

1619-20 Jens Munk’s Reisc for at opsøge Nordvestpassagen og lians

Overvintring i Hudsonsbugten, III, 701-11.

1636 Et i Kjøbenhavn oprettet grønlandskt Compagnies Expedition

til Vestkysten af dette Land, III, 711-12.

1652-54 David DancH’s tre Keiser til Grønland, HI, 713-25.

1670-71 Otto Axelsen’s tvende grønlandske Rciscr, III, 725-26.

1673 Georg Tormøblen’s mislykkede Forsøg paa at beseile og at

eolonisere Grønland, III, 726-27.

1721 Hans Egedc bringer et lidet grønlandskt Compagnic i Stand i

Rergen, gaacr samme Aar selv over til Grønland, anla^ggcr

Godthaab og grunder her den første danske Mission i Landet,

III, 727-31.

1727 Efter det Bergenske Compagnies Opløsning i Aaret 1726 over-

tages Handelen og Missionen af Regjeringen, og fortsættes for

dens Regning indtil 1733, III, 732-37.

1733 Saakaldte mæhriske Brødre begive sig til Grønland, anlægge

Neu-Herrnhut og grunde her den første af Brødre-Unitetets

Missioner i dette Land, III, 737.

1734 Ved Octroi overdrager Regjeringen Grønlands Beseiling og den

derværende danske Missions Underholdning til Jakob Severin.

(58 a)Grønlands historiske Mindesmærker, 3 Bind.
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1731 Paul Egcdc vender, som ordineret Missionair, fra Kjdbcnhavn
tilbage til Grdnland, III, 738.

173G Hans Egcde forlader Grdnland, for i Danmark at virke for den
af ham grundlagte Mission, III, 710.

1750 Den grønlandske Handel gaaer fra J. Scvcrin’s Hænder over til

det Almindelige Handcls-Compagnic, der paatagcr sig Landets
Besciling og Missionens Underholdning, III, 711.

1751-53 Peder Olsen Valide bereiser den ubekjendte sydligere Deel
af Vestkysten og trænger derfra om paa Ostkysen, IH, 712-50.

1771 Regjcringcn udldscr det Almindelige Handcls-Compagnic og
overtager selv den grønlandske Handel, IH, 750.

1785-87 Paul de Lbwcndrn’s, Christian Th. Egcdc’ s og C. A. Rothc’s
gjentagne Forsøg paa at trænge ind til Ostkysten, 111,751-59.

1806-13 K. L. Gieseckc’s Reiser og Ophold i Grdnland, III, 760.
1818 John Ross’s Opdagelse af de saakaldtc Arktiske Hdilande,

III, 763-66.
1822 William Scorcsby den Yngre’s Opdagelser og Undersøgelser

paa Grønlands Nordostkyst, III, 766-75.
1829-30 W. A. Graah’s Opdagelser og Undersøgelser paa Sydost-

kysten, III, 776-90.
1830 O. V. Kiclsen’s Rcise fra Ilolsleinsborg op. i det Indre af Lan-

det, III, 791-94.

HISTORISK NAVNEREGISTER.
Anm. De udmærkede Navne tilhore Mænd, der i Oldtiden vare

bosiddende eller have opholdt sig

gende amcricanskc Lande.

i Aalborg (Christicrn), Capitain, IH,
200, 203, 634.

Abel Valdimarsson, Hertug, 11,774.

Abalbrandr Helgas., Præst, III,

12, 49.

Adalbcrt, Biskop af Grdnland,
III, 896.

Adalbcrt, Erkebiskop af Hamborg,
lir, 74, 78, 406-25.

Adam, II, 526.— af Bremcn, III, 396-425.
Adrian II, Pave, III, 70, 78.
•— IV, Pave, III, 80-87.

Agapelus, Pave, III, 73-76.
Aki, Svend Estridsons Godsfor-

valter, 644-52.
Albcrtus

, Aquensis præpositus.
IH, 86.

’

Albrecht, Konge i Svcrrig, III, 28,
36-38, 138, 470.

Alexander II, Pave, III, 76.

i Grdnland eller de sydligere lig -

Alexander III, Pave, III, 88, 89.

Alfarinn Valas., I, 72.

Alfdis Eyjdlfsd.,** II, 738.

Ålpr, Biskop i Grdnland, 111,28-

t 39, 890, 897.

Ålfr or Dolum, I, 154, 168.

— Haraldss., III, 127, 131.

— (Hålfr), Hjorlcifss., Konge,

I, 156, 184.

Allday (Jacob), Skibscapitain, III,

201, 637-64.
Almcricus, Cardinal, HI, 79.

An hinn heimski, II, 134.
'

— bogsveigir, II, 588, 605.

— Grimss. rau&feldr, II, 588.

Anakol, II, 138-40.

Anastasius IV, Pave, III, 80-87.

Anbjdrn Vemundars., III, 139.

Andreas, Biskop af Grdnland, III,

113, 183-91, 468, 897.
Andres, Biskop af Oslo, 111,92,91.
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Andres Gislas., III, 28-30.

Aretius, Ugnatio, Magister, III,

93 94.

Ari Mårss., I, 150-G7, 173, 290

5

II, 752.

—. Surss., II, 602-601.

— jjorgilss. hinn fro5i
,

I, 1-

97, 151-53, 165-73, 178, 188,

282-90, 318-20,552, 791 5
II,

226, 232, 234, 752; III, 42.

Arnaldr, Biskop i Grdnland, II,

670-85, 786; III, 6, 44, 76,

266, 435, 896.

Arnaldr, Hofpræst hos Magnus
Lagabætir, III, 234, 238.

Ambjørn Åsbrandss., I, 666-79,

686, 740, 750-52, 760.

.—. austma&r, II, 684-95.

Arngeir h Stcinum, II, 428, 474-83.

Årni, Biskop i Grdnland, III, 14,

(
52, 59, 162, 897.

Årni, Biskop af Bergen, III, 94,

95, 98, 100, 101.

—
. Olafss., Biskop i Island, III,

146, 147.

—• Biskop i Oslo, II, 788.

—. Helgas., Biskop af Skalholt,

II, 787790; III, 94.

— Jjorlakss., Biskop af Skal-

holt, II, 786-91.
— Biskop i Stavanger, II, 788;

III, J2.

— Erkebiskop af Nidaros, III,

16, 19.

,—. Oddss. raSsmafir, III, 156-

158.

— rau&skeggr, II, 736.

Arnkcll go8i }>drdlfss., I, 554,

592, 608-65, 721.

Arnlaijgr, landnåmsmaSr i Arn-

laugsfirfci, I, 180, 206.

Arnoldus, Maguntinensis Archi-

episeopus, III, 86.

Arnulfr Gunnarss.
,
Laugmand i

Bergen, III, 139.

Arndra Einarsd., I, 362.

Arthur, Konge, III, 441-43.

Asbrandr fra Kambi, I, 740,

,
748-50.

Åsdis Styrsd., I, 606, 725.

Åsgeir austmannaskclfir, II, 36.

— Vcslarss. (x Eyri, I, 550,

/
556, 592.

Åsgriinr ElliSagrimss., II, 79, 85,

112, 152-67, 192.

Åshildr, II, 72-77.

Aslak Bolt, Erkebiskop af Nidaros,

r

III, 165, 177.

Åslåkr or Langadal, I, 176, 360,

# 558, 694, 698.

Aslcikr Bjarnars., I, 400.

Åsmundr kastanrasti, I, 135, 137;

f
11, 754, 762; 111,8,45,46,515.

ÅstriSr Hrdlfsd., I, 550.

Åsvaldr Ull'ss., I, 172, 190,200,

356, 791.

Atli Ulfss. hinn rauBi, I, 154, 791.

— Hallsteinss., II, 36, 174.

Au8-Bjbrn, II, 760-62.

AuSfinnr, Biskop af Bergen, III,

95, 103-112.

Au&r Vesteinsd., II, 586-89, 598-

605, 608.
—. hin djupau&ga, I, 354-56,

449, 530-32, 546.

AuSunn stdti orllraunsfirSi, 1, 592.

— hinn vestfir&ski, II, 630-53.
— son Gy6u, II, 50-65, 186.

Augustinus, Set., III, 80, 254.

Avalldania, Hovding ovcrSkræ-

lingcrnc i Markland, I, 436.

Axelsen (Otto), III, 725,726.

BårSr Dumbss., III, 5L7-22.
— Herjdlfss., I, 178, 208.

Bartiiolomæus de Sto Ypolito,

Biskop af Grdnland, 111, 164,

897.

Beda Vencrabilis, III, 400, 401,
416,417.

Benedict Nicless., III, 131.

— VI, Pave, III, 67-78.
— Præst, I, 511.
— III, 22, 255.

Bcrgr Vcstcinss., 11,588, 594, 602.

BcrgJ)drr ^drSars., II, 754-56.

— jjorlåkss., 1,592-95, 700-11,

737.

Bersi Halddrss., I, 74, 791 ; TI,

252, 304.
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Bertold, Biskop af Garde, III,

142-44, 150, 890, 897.
Bj&lfl, II, 132, 136.— II, 156-59.
Bjarni Grimdlfss.

,
I, 402, 408,

420, 430, 432, 438-11.
Bjarni Ilcrjulfss., I, 191,208-17.
Bjarni, bdndi Jibrunnar, II, 491.
Bjarni fra Slokkancsi, II, 316,

322-32, 310-60,374-76,396;
III, 451-53.

Bjarni Erlingss. i Bjarkcy, III,

206-8.
— spaki jborsteinss. rau3s

,
II,

124, 148, 152, 158, 172, 214,
217.

Bjartmarr Ånss. i ArnarfirSi, II,

586-89, 598, 605.

Bjorg Eyvindard. austmanns, I,

154, 791.

BjOrn Asbrandsson BrciSvikinga-

kappi, I, 666-71, 674-88, 696,
840-68, 778.

BjOrn Einarss. Jdrsalafari, I, 1 10—

122; III. 34.

BjOrn Grænlcndingr, II, 716.

Bjorn, II, 50-57.
Bjorn J>orleifss., I, 1 14 5 III, 181,

186, 187, 468-69.
— bdndi a Halogalandi, II, 142.~ buna, I, 351, 530, 791.
—- byr&usmjor, I, 400.
—• Bolverkss., I, 552, 583.

Gilss., Biskop, I, 256, 351,
792.

•— Helgas, a IlofgdrSum, 1, 676,
733.

*—
*

jarnsiSa, I, 400.
—• Kjallakss., I, 530.
—

* austræni Kctilss.
, 1 , 354,

529-31, 534-36, 544-50, 556,
570.

*— Jjorfinnss., h 2^6*
Blanca, Dronning i Norge, III, 18,

116.

Blosseville (Jules de), III, 726.
Bokki, Biskop af Gronland(?), III,

51, 52; scc j)dr5r.

Bonifacius VIII, Pave, III, 154.

Bothwell, Ilertug, III, 200.
Brandr or ÅlptafirSi, I, 202.
— Halddrss., III, 146, 152, 156.
— Jdnss., Biskop, II, 782-85;
III, 10.

—
• Sæinundss., Biskop, I, 256;

II, 758.

— J>drSars., II, 698, 701.
—

.
jjorgrimss., I, 592.

Broucrs (Jan de), III, 727.

Brun (Hans), III, 690-92.
Bruncll (Oliver), III, 660-61.
BbSvarr fjordisars. (Hamundars.),

II, 316, 316, 350, 362, 366-
371, 381, 388, 391.

Bolvcrkr blindmgatrjdna, I, 552.
Bbrkr Jjorsteinss. hinn digri, I,

566, 569, 591, 599-601; II,

582-81, 588-97.

Cabot, (Sebastian ell. Johannes),

III, 501, 629-30, 669.
Calixtus II, Pave, III, 78.

Christiern I, Konge, HI, 628-30.—
* II, Konge, III, 490, 631-33.

Christian III, Konge, 111,633, 658.— IV, Konge, III, 656-711.
— Pri'nds (Son af Christian IV),

III, 671.
— V, Konge, III, 725', 726.— VI, Konge, III, 735.

Christine, Akfa-, jporstcinsd., III,

147, 151.

Clcmcns, a Latrum, I, 121-33.
— III, Pave, III, 83, 8§.
— IV, Pave, III, 83.
— V, Pave, III, 111.

— VI, Pave, III, 115, 600.
Columbus, I, 784; III, 52, 142,

163, 473, 519, 555-56, 629.
Conradus Palatinus, Comcs de

Rhcno, III, 86.

Cortes (Caspar og Michael), III,

502.

Cunningham (John), III, 671-78.

Dahar (Dagr) grenski, 111,427.

Dancll (David), I, 118; III, 713-

725.
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Davis (John), ITT, 657, 066-70.

Dumbr, Konge, III, 517, 518.

Dyonysius (de Svartalandh)
,

III,

111, 115.

Dyri, landnåmsmaSr, II, 586.

Dyveke, III, 483, 632.

Ebcrhardus, Bambergcnsis epis-

copus, III, 86.

Ebo, Rhemensis archiepiscopus,

III, 69.

Egede (Hans), III, 728-10.

— (Jorgcn Frederik), 111,736.

— (Niels), 11 1, 736, 710.

— (Paul), HT, 739, 751.

Egill (Fifl-Egill)
,

II, 326-39,

371-77, 4 12 3
III, 452.

Egill stcrki, 1, 676-85.

Eilifr, Erkcbiskop, III, 103-12.

Einarr, landnAmsmaSr i Einars-

firSi, I, 180, 206; II, 671.

Einarr Sokkas., II, 659, 666,669-

724; III, 76, 217, 384.

Einarr £org*:irss. (Hallasonar),

II, 752.

Einarr jporlåkss. fdstri, 1, 112-22.

Einarr, II, 170-73.

—

h

Erkcbiskop, III, 454-55. *

— Grundar -Kelilss., I, 442.

— HalliSas., Præst, III, 24, 30.

— kåti, II, 758.

— stafhyltingr, Teitss.
,

I, 74,

791.

— Jiorgeirss., I, 361-69.
— Åras., II, 752.

Eirikr hinn rauSi |>orvaldss., I,

72, 76, 88, 168-256, 352, 356-

362, 370, 382, 388-92, 400-8,

412, 432-34,438,606-10; II,

56, 86-90, 126-37, 222-26,

230-32, 248, 251, 442, 718;

III, 6, 42.

Eirikr upsi, Gnupss.
,
Biskop af

Gronland
,

II, 670, 787; III,

42-44, 429, 896.

Eirikr, Konge i Norge 1389, III,

34, 37, 123.

— fa&ir Jons skalla, 111,14,18.

— Glipping, Konge, III, 454-57.

Eirikr Ilakonars., jarl, I, 214, 266,

II, 464, 488, 528, 565.

— Magnuss., Konge i Sverrig,

III, 18.

—
. Magnuss., prcstahatari, Kon-
ge, III, 12, 95-98,205-8, 459,

556.
— af Pommern, Konge, III,

42, 159, 165, 180, 582, 585.

— sigrsæll, Konge i Sverrig, 1,

734, 760.

— å Snorrastd&um, II, 764.

— spaSfotr, III, 38.

—« Valdimarss.,, Plovpcnning,

Konge, II, 774-75.

Endribi Andrcass.
,

111, 144-49,

156, 897-98.

EndriSi Årnas., III, 101.

Enis, tydsk Hdvding, III, 36-39.

Eringiisl. Eilifss., III, 139.

Erlendr, biskup afFærcyjum, III,

92-99.
— Phillipuss.

,
III, 127, 139,

140.

Erlingr Skj61gss., I, 594, 723.

Eskild, Erkcbiskop af Nidaros, III,

142-44, 891.

Eugenius III, Pave, III, 80, 81,

87, 89.

— IV, Pave, III, 164.

Eydlfr Brandss., Korsbroder, 111,20.

— hinn grai. I, 596-601.

— or Olafsdal, II, 302, 306.

— saurr, I, 171, 202, 358.

— Jiorstcinss., go&i, II, 738-48.

— Æsus. or Svincy, I, 174-77,

202, 360, 361, 368.

Eysteinn, Erkcbiskop, II, 758-61.

— Biskop af Oslo, III, 131.

— Åsgrfmss. IH, 20.

Eysteinn gluinra, I, 354.

— Magnuss., Konge, II, 718;

III, 429.

Eyvindr, II, 152.

— Biskop af Oslo, III, 12,

94-98.

— austmaSr, I, 154-56, 354,

534.

HrcimSs., II, 132, 524, 529.
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F algeirr Jidrdlsars. (Hamund-
arson)

, IT, 316-18, 334-60,
371 5

III, 452.

Finnbogi (or AustljorSum), 1, 246-
51, 309.

Fingeirr Jiorstcinss., I, 548,580,
793.

Finnr fcginn Kctillss.
,

II, 662,
663, 666, 673.

Finnr hinn fruji, III, 453.

Finnr Gyurdzs., Sysselmand, III,

131, 139.

— litli, Kong Hrærcks Svend,
II, 239.

Flosi, faSir Valgeréar, I, 442, 792.

Forni, å Sdlarfjbllum, II, 431,

506-9, 512-13, 570.

Frederik I, Konge, III, 633.
— II, Konge, III, 628, 634, 702.
— III, Konge, III, 712-25.
— IV, Konge, III, 727, 785.
— VI, Konge, III, 515.

Frcystcinn bbfi, I, 618, 654-57,
680, 704, 716, 736.

Frkydis Eiriksd., I, 210, 246-55,
408, 426-29.

Fridericus, dux Svevoruni, III, 86.

Fri&rekr, Biskop, I, 206.

Frifigerfir Kjarvalsd., I, 400.

— Jbdrisd., I, 400.

Frobisher, III, 638.

Gamli
, i EiriksfjarSarbotni

,
II,

358-75.

Gar&arr Svafarss, Islands Opda-
ger, I, 88-109, 182.

Garbr (GarSarr), verkstdri J>or-
steins svarta i Lysufiréi, I, 364,
398,. 473.

Gauti Éirikss., III, 127, 131.
— biskup af Færcyjum, III, 12.

Gautr Sleitus., II, 82, 91, 404.
Geirmundr Ingjaldss., II, 602-7.
Geirr gogi, I, 762, 783.
GeirriSr i Borgardal, I, 529, 552,

583, 721.
— fcordlfsd., I, 554, 584.

GcirroSr å Eyri, i 548, 552,

558, 580-83.

Geirsteinn, I, 174, 358.

Gerftr Kjallaksd., I, 550, 794. •

Gcrhardus Magdeburgensis præpo-
sitns, III, 86.

Gestr (= Helgu-Steinarr)
,

II,

308-17, 392-97$ III, 451.
Gestr Bjarnars., I, 676, 733.
— Oddleifss., II, 588-603.

Gjaflaug Kjallaksd., I, 530.

Gicseckc (K. L.), III, 760.

Gilbrikt, Biskop af Bergen, III, 18.

Giis skei&arnef, I, 450.

Giparr |>ræll, II, 138-41.

Gisbrikt, Biskop afBcrgcn, III, 890.

GIsli Andresars., III, 40, 64.

Gisli Marcuss., å RauSasandi, II,

633, 726, 730-35, 738-41.
— Surss., I, 56, 86, 90, 98,
723-24, 796$ II, 253, 576-608.
— Jidréars., II, 730.

Gissurr hviti Teitss., I, 762, 783
II, 158, 164, 224, 230, 777$
III, 419.
— Jdnss., II, 174.

Gnupr, III, 43.

Graah (W. A.), Capitain, II, 776.
Gregor IV, Pave, III, 68-71, 78,

443.

— IX, Pave, III, 83, 89.

Gregorius, Biskop i Gronland, III,

3, 164-66, 176, 179, 180, 183,
893, 895, 897.

Grclbé Jiorsteinsd., I, 354.

GrImhildr, kona jWsteins svarta

i Lysufiréi, I, 234.
Grimkell Ulfss., I, 72, 76.

Grimr, liersir ur Sogni, I, 530,570.
— Ingjaldss., I, 718, 793.

— Jiorgilss. gldmu&r, II, 156,

174.

— Jiorsteinss., I, 566$ 11,606.

Grda Geirlcifsd., I, 550.

— Jiorstcinsd., I, 354.

GuSlaugr auégi, or Straumfiréi, I,

768.

Gubleifr GuSlaugss., I, 768, 772-

79, 783-94$ III, 142.

Gu&lcifr Aras., I, 152-54.

GuSmundr Aras., hinn gd5i, biskup,

II, 749-63$ III, 8, 46.
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GuSmundr hinn n'ki, Eyjdlfsson,

II, 238, 244-50, 278.

— k'igr, prcstr, III, 26.

—. dy ri Jmrvaldss., II, 780.

Gu&ny ^drdlfsd., I, 554, 584.

Gubribr Ingjaldsd., I, 224 5
II,

602-8.

Gubribr jjorbjarnarddttir, I, 230-

38, 242-44, 255-56, 353, 364-

68, 278, 380, 392-400, 406,

430-32, 440-42, 788, 792-93,

796 5 II, 585, 869, 872.

Gubribr, I, 242.

Gu&riSr Steingrimsd., II, 730.

Gu8rb8r Hålfdanars., I, 352.

Gunnarr, |>ræll Anakols, II, 138.

Gunnarr Bjornss., III, 139.
—

. Hamundars., I, 329, 762.

Gunnbjorn Ulfss. kråku, I, 71-

89, 103, 115, 116, 202.

GunnfriSr jidrdlfsd., I, 554.

Gunnlaugr Jiorbj arnars., I, 740.

Gunnsteinn Gunnbjarnars., 1, 72.

Gyrftr balti, vildngr, II, 64-69.

— Sigvaldas., I, 768.

Hadrian II, Pave, III, 78.

Hafgrjmr
,
landnåmsmaSr i Haf-

grimsfirSi, I, 180, 206.

Haki, en Skotlændcr i Viinland, I,

412.

Iltikon, Erkcbiskop, Il I, 10-13.

— Biskop af Bergen, III, 888.

— Biskop afStavanger, III, 103.

— H.ikonars., Konge, II, 772-

784.

— Jdnss.
,

III, 36, 127, 131,

137, 141.

— SigurSars. HlaSajarl, II, 54-

68 .

— Stumpæ, III, 131.

— Top, III, 131.

Halfdan Bronufdstri, III, 523.

— Eystcinss., III, 520, 523.

— bvitbeinn, I? 444.

Hall (James), III, 671-99.

Hallarstcinn, II, 420-24, 428-30,

478, 499, 56 1 , 566-67 III, 444.

Ilallbcra, abbadis i Reinisncsi at

Sta5, I, 442.

Hallbera Einarsd., af Rcykjancsi,

II, 752.
— Marcusd,, II, 730, 746, 749.

Hallbjbrn (ur IsafirSi), 1,104-7.

— gaungmna5r, II, 590-95.
— halftrbll, I, 570; II, 588.

Halldis, I, 372, 378.

— Erpsd., I, 169.

Halld6rr, prcstr, III, 238-39.

Halldbrr Gunnbjarnars., I, 72, 74,
791.
— Kollss. å Hdll, II, 444-48,
453-63.

HallfriSr Snorrad., I, 256, 442.

— jjorbjarnard., I, 184.

Hallkatla Einarsd., II, 29, 175, 727.

IIallr Geit, III, 524.

IIallr
,
hcimamaSr Eiriks rau8a

i Brattabli5, II, 130.

IIallr å Sblarfjdllum, II, 678,
712-19.
— Styrss., I, 606.

Hallstcinn jporbjarnars, I, 740.

— g°8i,I>drdlfss., 1 536,* 11,606.

Hallvar5r at Hclgafclli, I, 568.

— dcn.Hclligc, 111, 464.

Hallveig Jxirunnard., II, 554, 574.

Hallveig Einarsd., I, 362.

Håmundr, bdndi jbdrdisar, II, 316.

Hannes Elas (Elasson), 1, 126, 131.

— Jdnss.
,
hirSmaSr, III, 139.

Hans, Konge i Danmark, III, 630.

Haraldr Gilli, Konge, II, 680, 718,

719, 724.
— hinn bårfagri, Konge, I, 152,

182, 530, 537.

— Sigur&ars. binn harSråSi,

Konge, II, 611-17, 622-27,

629, 640-43, 649, 655, 666;
III, 398, 399, 406, 407, 416,

421, 447, 527.

Hårckr, en Viking, II, 276, 302.

Harnit Hæmingss., II
I, 139.

Haukr, fylg8arma&r Snorra go3a,

I, 646-55.
— Erlcndsson, ldgmaSr, I, 442.

— liåbrdk, I, 534.

Hcinrekr Åslåkss., III, 38.

— Karss.
,

biskup at Hdlum,
II, 774-76.
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Ileinrekr, skAld, II, 710.

Hekja, cn skotsk Kvinde i Viin-

land, I, 412.

Ilclga Ånsd. bogveigis, II, 588.
— Kjallaksd., I, 550.

.

— Ormsd., II, 72.

— jiorlåksd., I, 592, 670.

— J>broddsd. go5a i Olfusi, II,

152-56, 172, 171.

Helgi, or AustfjorSum, I, 246-49.
Helgi (Snorri Jjorbrandss.)

,
I,

190, 206, 737.

Helgi Vcsteinss., II, 581-83, 588,

594, 602.

Helgi Ogmundss., Biskop i firon-

land, II, 756, 785-87 5 III, 10,

47, 896.

Helgi Bjartmarss., II, 586
~ bjdla Ketilss., I, 530, 516,

570.
—

* Proplaugars., I, 594.
—< Lambkarss., III, 12, 49.

— hinn magri, I, 151, 351, 534.
i— en Nordmand, II, 33, 166-
173.,

— Olafss. h våssi, 1,352, 444.— Biskop af Oslo, III, 91, 103.— Ottarss., I, 550.
.—

. selseista, II, 282, 292.

— Sigur&ars., III, 139.

— trausti Olafss., II, 72-77.

Henrik, Biskop i Grbnland, III,

34-37, 62, 63, 127-34, 895,

897.

Henrik Ilcnrikss.
, Rigscantzlcr i

Norge, III, 131.

— II, (Courtmantlc), Konge i

England, II, 760, 763.

— Y, af England, III, 161.

— YI, afEngland, III, 162, 163.

— Yilialmss., III, 139.

IIerjolfr BårSars., I, 178-81,

194, 206-9, 214.

Herjélfr, hdlkinrasti, I, 554.

— landnamsmaSr, I, 178, 194.

Hermundr Illugas. (go3i), II, 428,

482, 486.
— Ko&rånss., II, 674-79, 692,
708, 718, 723; III, 8.

Ilildr Bjartmarsd., II, 586-89.

Hjalti Skeggjas., II, 224.
IIofgar5a-Refr, I, 676.
Ilonorius II, Pave, III, 78.

IJrafn landnåmsma5r in. fl., s.

Rafn.

Hrci&arr darri, III, 26.

Hreimr, s. JjorvarSr hreimr.

Hroalur (Hrdarr) Kolgrhnss., III,

65, 801.

Hrdll'r, I, 106, 110.

— Herser, I, 156, 550.
— jjorbjarnars. hinn rau&scnzki,
I, 74, 76, 78, 112; III, 477.

Hrærckr, Konge, I, 153; 11,238,
242-49.

Hugi Jarl, II, 68, 110.
Ilæringr Jjorgrimss.

, II, 76, 78,
88-91, 146-49.

Hærlcikcr Asulfss., III, 131.

Hogni hinn hvlli, I, 152,

Hdr3akåri, I, 594, 723.

Hdskuldr i Laxårdal, I, 94.

Illugi, II, 494, 498, 612.
— Aras., I, 152, 154, 160;
II, 282, 288, 292, 302-7, 402,

491,
#
498, 501, 512, 530.

— Åslåkss. rau5i, I, 176, 360,
691, 698.
— svarti, I, 152; II, 482.

— J>orgilss., II, 174.

Ingcwaldus, Prior, III, 80.

ingjaldr Hclgason, I, 352, 532.

lngibjdrg, Dronning i Norge, III,

12, 407.

Oddsd., II, 730-33.
IngigorSr, fru, rika, I, 492.

Ingimondr Jiorgeirss.
,

prestr, II,

.
754-61; III, 8.

Ingolfr å Hdlmlåtri, I, 362, 455.
— Arnars., I, 178, 194, 208,

,
538.

Ingveldr Ketilsd., I, 530.

— J>orgcirsd., I, 256, 442-43.

Innoccntius II, Pave, 111,77,79.

— III, Pave, III. 83, 87, 88.

— IY, Pave, IH, 83, 89, 90.

— VI, Pave, III, 20, 21, 120.

Isa -Steingrimr, II, 696,710, 722;
III, 6.
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Isidorus Hispalensis, III, 336, 387.

islcifr, biskup, III, 381, 402,

418-19.

Ivårr Bår8arson. 111,248-49, 259,

886-88 .
*

Ivårr trcyja, III, 38.

Jacor Teppc, Biskop i Gronland,

III, 144, 150, 151, 151, 155,

161, 191, 895, 897.

Jacor (den 2den), Biskop af Garde,

III, 897.

Jacob, Biskop i Bergen, III, 127,

539.

— Biskop af Borglum, III, 191.

Jacobus Vibergensis, III, '129.

jappe Fastalss., III, 131.

Jochimsen (Mathis), 111,736-37.

Johannes Brostrop, Erkebiskop af

Lund, III, 191.

— Biskop af Aarhuus, III, 191.

—
. Biskop af Bergen, III, 191.

— Biskop af Skara, III, 191.

Johannes, Cardinal, Canccllarius,

III, 88.

— Korsbroder, III, 10.

— X, Pave, 111,71-73,443-41.
— XIX, Pave, III, 72.

— XXI, Pave, III, 90, 91.

— XXII, Pave, III, 112, 113.

J6n hinn fyrri, knutr, Biskop i

Gronland, II, 672, 760, 761;
III, 6, 7, 44, 45, 896.

Jon Årnason, smyrill (Johannes)

Svcrrisfdstri
,

Biskop i Grbn-
land, II, 760-66, 773, 785-87;
III, 6-9, 45-47, 896.

J6n Eirikss. skalli, Biskop i Gron-
land, III, 2, 14, 15, 18-33,

56-60, 120, 462, 463, 897.

Jon Grænlendingr, III, 512-1*5.

Jon, Biskup i Oslo, III, 127.

— Byrgerss., Erkebiskop, III,

80, 81.

— I)agss., II, 788.

— darri, III, 38, 131.

—
i Guttormss., III, 14,52,53,

57, 58.

— (Johannes)
,

irsk Biskop,

111, 43.

Jdn (Johannes II), den Rode, Er-
kebiskop, III, 90, 92, 93.

— Jdnss., Hl, 152, 156.

~ Martcinss., III, 131.

— Oddss., II, 174.

— Ormss., II, 788.

— riki, III, 8.

— Rdgnvaldss., III, 206.

— Jjorgilss.
,
Lauginand

,
III,

139, 141.

— Ogmundss.
,

Biskop
, IIl,

36, 64.

Jdrun mannvitsbrekka, I, 580.

— Teitsd., II, 158.

— J>orgilsd., II, 174.

Josteinn (frå Kålfholti), II, 88,

92, 97-102.

Jokull Buas., III, 521.

Jokull, stjupson Skåld-Hclga,

II, 528.

Jorundr, Erkebiskop, II, 788-90

III, 12, 94, 100, 102, 205-8.

—
. Atlas., I, 174, 202, 358.

— at Keldum, I, 442.

— Jjorstcinss., Biskop, I, 174 $

lir, 92.

— Ulfss., I, 192. ,

Kålfr Årnason, II, 612.

— i Garpsdal, II, 282, 292, 302.

Kårr, frændi ])drdisar, 11,384-88.

Karl, Karlsefni, I, 428, s. por-
finnr.

Karl Hclgason
,

logrcttumaSr å

Hålogalandi, III, 894.
— Jdnss., Abbed, II, 758.

Karolus Ottoniensis, III, 191.

Katla, s. porkatla.

Kctilbjorn at Mosfclli, II, 38.

Kktill Kålfss., II, 696, 702-16,

723, 721, 754.

Ketill, landnåmsma&r i Ketils-

firSi, I, 180, 206.

Ketill flatnefr Bjarnars., I, 354,
530-35.
— Eirikss., 11, 756.

— hængr,IIallbjarnarss.,II,588,

605.
— kålfr, II, 662, 673.

'

—* stami, III, 8-11.

(5Sb)
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Ketill (istill, I, 3G2, 793.
—* kappi jborbjarnars., I, 710,
779.
—

.

Jjorstcinss., biskup, III, 6,

367, 382.

— jjorvaldss. (Grundar-Ketill),

I, 442.
— vcSr, I, 530.

Kjallakr, jarl, I, 530-34.
— hinn gamli Bjarnars.,iBjarn-
arhiifn, I, 550.
— Bjarnars. å KjallaksstoSum,
I, 55G-G0, 794.

Kjartan å Fr(556, 1, 4G9, 750-54,
772, 776.
— Olafss., I, 195: II, 238.

Kjarval, Konge i Irland, I, 156,

400, 446, 531, 7S7.
Kielscn (O. V.), III, 791.

Knarar-Leifr, II, 776.

Knigbt (John), Hf, 671.
KoLREiNNjDorljbtsson, II, 692-718.
KolcrImr, III, 40, 65.

Kolr JjdrSars.
, II, 7S-82, 88,

102-5, 110-13, 118, 121-38,
142-49, 152.

Kolr, cn Træl, II, 161.

Kråkr, austmaSr, II, 716.

Kiioka-Refr, III, 526-28.

Lanip (Larabi) Jdnss., Raadmand
i Bergen, III, 893.

Landa-Rdlfr, III, 12, 51, 556.

Laurentius, Biskop, III, 51, 52,

115, 155, 208.

Leifr hinn hcppni Eirikss., I, 174,

191, 200, 202, 206, 208,210,
211, 216, 220, 222, 224, 226,
230, 238, 216, 248, 252, 254,
282, 286, 288, 410, 412, 786,
791 } II, 22, 24, 26, 30, 32,

42, 48.

Leo IV, Pave, III, 70, 75, 78.

Lika-Lobinn, II, 653-69.
Lindcnov (Godske), III, 671-90.
— (Hans), III, 487, 611,656,
657.

Ljotr jbdrunnars., IT, 279, 318,
319, 378-88, 394-97, 400, 401,
417, 118.

Lobinn, vcrkfiræll i BrattahliS, II,

318-27, 400} III, 451-53.
— kdrsbrdSir i Nfåardsi, III, 1G.

— s. Lika-Lo8inn.

Loptr Marcuss., II, 730-18.
— gamli Ormss. (Eyra-Loptr),

I, 768} II, 42-47, 76, 175-83.
tothar II, Keiser, III, 78, 79.

Lusa-Oddi, s. O dm.
Ludvig (Hludovicus), coincs Thu-

ringiæ, III, 86. _

Liitke (Friedrich), III, 636.
Lbwendrn (Paul de), III, G38,

718, 763.

Madoc, I, 164.

Magmis Eirikss. Smck, Konge, III,

18, 26-33, 55, 60, 113-24,
«— Hakonars., lagabætir, Konge,

III, 10-13,231,238,239, 45 1,
456-59.
— Ilcincsbn, III, 50-62.
.—

. Jdnss., 1IT, 28. >— Jdnss., timbermann, 111,893.

— Marcuss., II,, 730-33, 746.
— hinn gd5i, Olafss., Konge,
II, 611-14, 616, 617,622-28,
630.
— Stoltckarl, III, 131.

Manteufcl (Karsten), 1H? 674.
MånAtlas., 1,154,161; 111,791.— austma&r, II, 296.
— llallvarfiars.

, I, 568, 604,
692, 714, 717, 762-65.

Margrét' hin haga, II, 772.
— Martyr, III, 145.
— Valdimarsd., Dronning, III,

26, 32-37, 42, 63, 130-39.
Maria (vor Frue), II, 560, 732}

4 II, 144, 185.

— (Magdalcnc), III, 145.— Stuart, Dronning, III, 200.
Markus Gislas., II, 730-35.
Marquardus de Grumbach, III, 86.

Martinus, episcopus, III, 145.

Maugr, A Myrum, II, 734.

Mekinborg, 11 1, 36-39.

Munk (Jens), III, 701-11.
Myr I dr, II, 516-19, 571.
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Naddoddr, i, 91-103.

Narfi, Biskop afBergen, 111,92,98.

Niclos Gallæ, III, 131.

Nicolaus I, Biskop i Gronland, III,

10, 47, 16 i, 451, 896.

Nicolaus II, Biskop i Gronland,

III, 897.

Nicolaus, Erkebiskop, III, 101,

127-29.—
~ I, Pave, III, 70, 78, 443.

— III, Pave, 11, 788, 789.

— V, Pave, III, 1 66, 168, 169,

466.
— helgi, III, 145, 155, 224, 255.

—
• Narfas., prestr, 111,48,244,

245.

Njcdl A Bcrgpdrshvoli, I, 47, 100,

103, 153, 161 ;
II, 158.

Oddi (Lusa -Oddi)
,

II, 348-57 5

111, 452.

Oddleifr af BarSastrtind, I, 550.

O ddh af Sjoltuin, II, 776.

Oddr Einarss., Biskop
,

III, 146,

149, 153, 157. 158, 459.

— Gislas., III, 30.

— HallvarSars., II, 72.

— å Jbrva, I, 174, 358.

— munkr, Snorrason, 11,234-37.

— (Otti) Reimer, III, 127.

— af Sondum or DJrafir&i, II,

730.

— jporgilss., II, 174.

— hinn rakki, J5orvi5ars. ,
I,

550, 794.

Oginundr, s. Ogmundr.

Olafr, Biskop i Gronland, II, 774,

777, 782-85, 788; IH, 10-13,

47, 49, 238, 239,- 214, 454-

# 56, 896.

Olafr, Biskop i Stavanger, III,

127, 131.

— bondi, III, 96.

—
. Erkebiskop af Nidaros, III,

18-21, 26, i 02, 120, 890.

— Gardianus, III, 101.

— GuSroSars., I, 352.

— Hkkonars., Konge, III, 32-

35, 38, 63, 124, 132.

Olafr Ilallddrss., Præst, I, 128, 134.

— å llordalandi, II, 46-49.
— liinn hviti, Ingjaldss., 1, 352-

55, 194, 532.

— IslirSingr, III, 438-40.
__ Jarl i Syderdcrnc, II, 58-62,

186 .

— i Lcxa, III, 104, 105.

— Pctrss., EyOrSingr, III, 26-

29, 58.

— RSgnvaldss., Biskop af 11(51—

um, III, 153, 181-83, 189.

— Tryggvason, Konge, I, 172,

206, 208, 382, 384, 388, 410 ;

II, 24, 26, 30, 32, 34, 36.

— tvennumbruni, II, 22, 23,

72, 189.

— i'cilan, Jporstcinss., I, 556,

791.

— Jprfindars., Erkebiskop, III,

177, 178, 182.

Olaifs Martini, Biskop af Roes-

kilde, III, 191.

Olof Loptsd., III, 468, 469.

Olof, 111, 438.

— I, 110, 114, 118.

— Jjorsteinsd., 1 , 449.

Ordericus Yitalis, III, ‘428, 429.

Ormr a Arnarstapa, I, 295, 361-

69, 372, 373.

— Biskop af Hblum, III, 18.

— l)agss., II, 788.

— Eysteinss. s. Ormer.
— Fornas., II, 732.

— Gullkårss., II, 72.

— hinn nijbfi, I, 740, 778.

— Jdnss., II, 783; III, 139.
* — Snorras., III, 28-31, 58.

OrtoIis,Rertrandus de, 111,1 12,1 11.

Osk Jjorstcinsd., I, 552, 589.

Osvaldr., s. Åsvaldr Ulfss.

Osvifr (= j3ormd5r Kolbrunar-

^
skåld), II, 378, 416.

Osvifr hinn spaki Helgas., I, 42,

,
550.

Ottarr Bjarnars., I, 550.

Otto, Keiser, III, 85.

Paars (Claus Encvold), Gouver-

neur i Gronland, III, 733.
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Påll Grænlendingr, III, 3G.

Påll IlolIvarSss.
,
Præst i Grøn-

land, in, 146, 148, 119.

Påll Magnuss., II, 776.
Påll, UI, 18.

— Apostel, II, 396 ;
III, 144,

115.
— bdndi, III, 106.
— Erkebiskop, III, 14, 115,
116.

— Jdnss., Biskop, 11, 764, 766,
768, 772 ; III, 8, 188.

Pålnatdki, I, 750.
Pascal II, Pave, III, 77.

Peter, Apostel, II, 396 5 III, 88,
144.

— Biskop af Bergen, III, 12.

— Biskop af Ribe, III, 191.— Prior, III, 80, 901.—
• Nicless., III, 131.

Pining og Pothorst, 111, 475-81.
Pytheas Massiliensis, III, 400.

Rafn Hlimrcksfari, I, 154, 16G.— Jdnss. å Glaumbæ, ldgmaSr,
II, 40, 64, 65.— Oddss., I, 18, 33 ; 111,50.
— rauSi, I, 166.— Sveinbjarnars., II, 29, 725-
749, 763, 781.

Raforta, Kjarvalsd., I, 156, 446,
534, 791.

Ragnarr lo&brdk, I, 400, 532, 535.
787.

RagnheiSr Bjarnard.
,

II, 730.
Ragnhildr, II, 142.

— JidrSard.
, 1, 718.

Randvi5r, II, 70-73, 189.— II, 142.

Rembert, Erkebiskop, III, 70, 71.

Richardscn (Carsten), III, 690,
697.

Rizonibus, Ja. de, III, 174, 175.
Roland, Cardinal og Canccllarius,

III, 83.

Rdlfr s. Landa-Rdlfr.
Rdlfr Orndlfss. = jpdrdlfr Mostr-

arskeggi, i, 536.
Ross (John), m, 689, 763-66.

Rothe (C. A.), III, 751-59.
Rundlfr (af£orlåkSSU&inni),IlI, 18.— faSir jiorlåks biskups, 1, 442.

Salomon, Biskop af Oslo, III, 18,

115.

Såmr, II, 156-59.
Samson fagri, III, 524.
Saxi Alfarinss.

, I, 72.

Saxo Grammaticus, III, 425-28.
Scolvus (Johannes), III, 555-56,

628-30.

Scoresby (William), III, 66, 68.

Sergius II, Pave, III, 69, 78.

— III, Pave, III, 71.

Sigbrit, Dyvekes Moder, III, 483,
632.

Sighvatr, Præst, II, 788.— S turlus., II, 736, 740-43.
Sigmundr, II, 146.

— Brestiss., III, 544, 581, 582.
— hvitkollr, s. SigurSr.

— Kelilss., I, 362, 456, 793.

— Ormss.
,

II, 730.

— Jjorbeinss., I, 554.

Sigribr at Hamri, II, 318-21.
Sigribr, I, 392-95, 473.

Sigribr Bjornsd.
,

III, 146-53,

156, 157.

Sigribr, kona jjorkcls f Bratta-

hliS, III, 450, 451, 453.

Sigrifir J)rånd ard. ,
II, 70.

Sigurbr hvitkollr, III, 34, 62,

136, 138.

Sigurbr Njålss., II, 686-93, 721.

SigurSr, II, 170.

— Biskop i Hammer, III, 127,

131.

— Bjartmarss.
,

II. 580.
— bdndi, III, 28.

— fdstbrdSir jjråndar upplend-

ings, II, 618-21.
— Hafftorss., III, 127.

— HloSverss. Jarl, I, 742, 780.

— hviti, II, 602.

— Jarl, riki, Eystcinss., I, 351,

447.
— Jdrsalafari, Konge, I, 117,

532; II, 680.

— ormr i auga, i; 444.
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SigurSr slembidjakn, II, 718.

— J>cttmarss. ,
Biskop, I, G3j

III, 10, 155.

Sigvaldi, Jarl, I, 768.

SImok, II, 702-5, 708, 716.

Simon i Porkeri, III, 541, 581.

Skåldiielgi (Helgi ji>dr3arson), II.

419-575, 671, 71 85 III, 242-

45, 434, 440.

Skapti jjdroddss., Laugmand, II,

152-57, 166, 172, 244.

Skegci hinn prufii, II, 429, 431,

492, 493, 508-11, 574.

Skråmr, III, 521.

Skufr å Stokkancsi, II, 304-17,

322, 325, 327, 332, 333, 339-

47, 350, 351, 354-61, 374-77,

382, 383, 394-97 i 111,450-53.

Slcita, faSir Gauts, II, 286.

SmiSr Andress., 111,26, 53,57,58.
Snorri Torfas., III, 40.

Snorri jborbrandss., I, 180, 190,

206, 352, 402, 409, 420-26,

430, 432, 441, 490, 492, 710,

716, 790-93.

Snorri J>orfinnss. ,
I? 212 , 256,

281, 286, 436, 411, 442, 476,

788, 792, 793.

Snorri Sturlus., I, 19-31, 54-60
5

BI, 28, 228-30.

— jjdrSars., 238, 400. •

— goSi Jjorgriinss., 1, 1 52, 570-

71, 592-608, 618-26,632-36,
644-62, 672-80, 6S4-98, 708-

16, 740, 744, 718, 750, 756,

760, 766, 772, 779, 783.

Snærjorn galti Hdlmsteinss., I,

74-79.
Snæbjdrn, I, 106.

.—. ok Snækollr, vikingar, II, 72.

Snækollr , en Træl, II, 88
,
107,

120, 123, 137-39.

Sokki ftdriss., II, 442,671,672,
676, 678-81, 704-17.

Solveig ^orsteinsd., III, 438.

Spagils, I, 626-31, 728.

Starkabr fidrSars., II, 78, 88, ] 04,

126, 138, 142-49, 152, 191,194.

Steinarr (Ilclgu Stcinarr), II,

392-97, 400, 417 5
HI, 151.

I

Steinddrr Jmrlåkss. k Eyri, I, 592,

594, 670, 672,684-98,701-8,
712-16.

Steingrimr, s. fsA—

S

teingrimr.

SteingrImr, stjups. Skkld-Hclga,

II, 528.

Stcindlfr i Garpsdal, II, 282, 292,

302, 306.

— hinn lagi, I, 154, 550.

SteinJiorr, II, 688-91.

Steinunn Hrafnsd., III, 40, 64, 65.

Steinunn Snorrad., I, 442, 792.

Stephkn, Præst, III, 26.

Sturla BarSars., II, 744, 778.

— dr5 ars., .skald, I, 29-31,

36-38, 40, 45, 53, 56, 59-60,

63-65 3 II, 778.

Styrbjorn, I, 74-78, 104-7.

Slyrbjbrn hinn sterki, I, 734, 735,

750, 760, 782.

STYRKARRSigmundss.(Sæmundss.),

II, 752.

Styrmir hinn frd3i, I, 19-29, 36-

37, 44-46, 53-57, 61-63
5 II,

22, 28, 222, 226, 275.

Styrr jjorgrimss., 1, 174-77,202,

359, 361, 592, 606-9, 622,

652, 684,694, 716.

Sumarlibi Jiorgeirss.
, I, 74, 79,

786, 791.

Surtr jkrnhauss, II, 58-63, 186.

Swale Ottas., III, 131.

Svartr, verkstjdri jiorgils, II,

82-85.
Sveinn, Forfatter af NorSrsctu-

dråpa, III, 235-37.

Sveinn Eirikss.
,
Degn i Trond-

hjem, III, 893.

— girzki, II, 616-23, 628-30.
— Ulfss. (AstriSars.)

,
Konge,

II, 610-47, 650
5

III, 384, 394,

412, 413, 419, 420.

Swenus Deeanus, 111, 80.

Svcrrir, Konge, II, 763-66.

Sæmundr Oddss.
,

III, 146, 147,

152, 157.

Sæinundr Jdnss., II, 780-83.
— Sigfuss.

,
hinn frd3i

,
I, 12,

22-25, 30, 45, 53 5
H, 224-

26, 681.
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SdLVi
, IandnåmsmaSr i Sdlvadal,

I, 180, 206.

Sorli or Har&mgri, en Grdnlands-
farer, II, 780, 783.

Sorli, ir, 78-81, 192.
—

• Erkebiskop, III, 89, 455.

Tcitr Ketilbjarnars. AHdfSa, II, 76.— Arnas. rau5skcggs, II, 736.
Tbordis, Thorflnn, Thorgils, Thor-

lak in. fl., sce J>.
Tidhckir Nikolåss., III, 890.

Tormbh len (Georg), III, 726,727.
TorrkSr (= jpormdSr Kolbriinar-

skåld), II, 318-51, 356.
Tosti GoSvinss., tréspjdt, jarl, II,

653-68.
/

Ulfarr kappi, I, 518, 552-55,
580, 584, 719, 720.
— h Ulfarsfelli

,
I, 554, 581,

.
610-19, 624-29.

Ulfkell snillingr, en Viking, III,

,
523, 524.

Ulfr Hdlmgeirss., III, 131.
— HrciSarss. kr&ka, I, 72, 74,
88, 176, 202.

— jarl, III, 398, 399, 416.— Jdnss., Ridder, III, 131.— Yxna-jjdriss., • I, 172, 190,
200, 356, 791.

Ulplio, Archidiaconus, III, 80.

Uni GarSarss. hinn danski, I, 91,

93, 98-102.
Unnr (j)orsteinsd.), 1, 499, 550-53.
Urban, Pave, IH, 30, 31.

Utgar&a-Loki, 111, 427.

Utryggr Tortryggs. (Dormd&r Kol-
brunarskald), II, 336.

Uvæge, en Skræling i Markland,
I, 436.

Val (Valr), Biskop af Ribe, III,

412, 423.

Valdemar I, Konge, I, 325; III,

356.
— II, Konge, II, 774.—

* IV, Atterdag, Konge, III,

26, 42, 130, 151.

Valdi, III, 18.

Valgcr&r Elosad., I, 442, 792.
Valldidida, Skrælingehdvding i

Markland, I, 486.

Valide (Peder Olsen), III, 730,
741-50.

Valr Jjdriss., I
? 746.

Valf>jbfr, I, 174, 358.

Vcbjdrn Sygnatrausti, II, 588, 604.
Vcgeirr, fa8ir Vesteins austmanns,

II, 588, 604.

Vcmundr kdgr, I, 594, 722.

'

Vermundr jborgrimss. injdfi, I,

584, 592, 606, 622, 684, 694,
714.

Vestarr jbdrblfss., I, 548, 582;
Vcstcinn Vegeirss., auslmaftr, II,

586-89, 605, 606.
Vesteinn Vesteinss., I, 568; II,

587, 5S8, 594-97, 600-7.
Vcstgcirr Rjarlmarss, II, 586.

Vetililldii, en Skrælingckonc i

Markland, I, 436.

Victor II, Pave, III, 72, 74, 76.
Vifill Ketilss., I, 356.

Viga-Haukr Orinss., II, 728, 732-
41, 746, 749.

Vigfuss Rjdrnss. i DråpuhliS, I,

550, 554.
— Flosas., III, 36, 63, 65.—

* (= JiormdSr Kolbrunar-
skald), II, 338-41.

Vighvatr, ^austma&r, II, 716.
Vilgeirr Ottars., I, 550.
Vinaldi, Erkebiskop, III, 30, 128,

130, 131, 539.

Vinckntius, Riskop af Grdnland,
III, 193, 199, 501, 894-95.

WalkcndorlT, Erik, Erkebiskop
af Throndhjcm, III, 193, 482-
87, 497-500, 631-33.

Wilhelm, Cardinal, Riskop afSa-
* bino, II, 774-76; III, 48, 88.

Willehad, III, 408-11, 422.

/

Ynghildr Rjarnard., II,- 142.

Zeno (Nicolo c Antonio), III,

529-624.
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j->j<5biiildr (]}<$rhildr) Jdrundard.,

I, 183-85, 192, 201-3, 256,

356, 382, 388-91, 467, 471,

738, 791 5 III, 262.

j)<jra, kona Skapta Idgmanns, 11,

172.

— SigurSard., I, 532.

— Olafsd., I, 556, 566-69,

584.

J>braldr SigurSars., III, 131.

J)drålfr SnorraS., Præst, II, 756.

fxSrarinn
,

Biskop til Skalholt,

III, 26.

J)(5ra.rinn, bdndij II, 714-17.

Jjdr.ARiNN, briti, rå8sma8r, II, 88,

104, 108, 121, 194, 196,211.

Jk^rarinn Jdstcinss., II, 89, 96-

100, 194, 200.

Jmjrarinn o fsi, II, 251, 278, 288-

93, 298-301, 306, 307.

Jjdrarinn Ncfjulfss.
,

II, 237-49,

279, 406; III, 445.

— Jxjrdlfss. svarti, 1, 554, 584,

726.
jjorbcinn & J>orbcinsslb8um ,

I,

551.

JpoRRjoRc, litil volva, I, 372, 376-

379, 381, 382, 160.

jborbjorg (Hrblfsd.), I, 151.

— knarrarbringa, I, 174, 192-

195, 202, 358.

— jborstcinsd.
,

I, 606.

JorbjOrn, Barbars., III, 152, 158.

^orrjorn gldra, I, ISO, 206.

^doriuorn Grænlcndingr, II, 780.

J>orrjOrn Yifilss.
,

I, 171-70,

202, 360-66, 370, 372, 380, 382,
390, 400, 408, 608.

Jjorrjorm J^brunnars.
,

II, 435,

554.

jborbjorn baukdælski, I, 174, 181,

191.

— Onnss. digri å Frd5/i, I,

740, 744, 778-80.
— Snorras., I, 412, 788, 793.

— sur (surtr)
,

I, 502, 591;
II, 576-78, 582, 586, 606, 608.

J»orrrandr Snorras., 1,428,489,

529, 716, 790, 793.

Jjorbrandr J>orfinnss. or Alpta-

fir&i
,

I, 174, 548, 554, 558-

570, 590, 602, 608, 618, 624,

630, 612, 654, 656, 670-80,

. 686, 690, 698, 702, 701, 708/
710, 712, 716, 718.

fcdRDis, 111, 242, 213, 246.

jpdRibs Einarsd. å Longunesi, II,

350, 360, 361, 375, 381, 386,

387.
— Flosad.

,
I, 442.

— Ilalddrsd.
,

II, 410, 444.

— ^jorbjarn ard. (surs), 1, 502,

503, 529, 568, 590, 598, 604,

740; II, 580, 582.

— J>droddsd. ;
II, 31, 158.

JjdRBR, Biskop i Grønland, II, 789,

790; III, 12-15, 52, 91, 96-

98, 100, 101, 896.

jpdRBR
,

fbstbrb&ir Einars Sokka-

sonar, II, 708-10, 716.

jjbRDR jjordisars. (Ilåinundars.)

,

II, 318, 350-53, 400; III, 453.

J)br5r Atlas., II, 36, 39, 150.

— bjarki, III, 38.

— bokki, s. Bokki.

— Bjarnars. (H6f3a-j)dr8r), I,

238, 400.

— FreysgoSi, II, 78, 191.

— Helgas. ållofba, 11,444,574*
— bcsthofSi, I, 238, 402.
— Ivarss., II, 751-56.
— Jorundars., III, 152, 156.

— Olafss. gcllir, I, 176, 202,

360, ,400, 55*6, 560, 565,606.
— Olafss. (drifa), II, 72.

— Sighvatss., kakali, 1, 70;
II, 774, 777*
— trygSrofi, I, 121.—

*
J)orgilss.

,
I, 718.

— Jborlåkss., bligr, I, 592-95,

670, 678-87, 690-93, 696, 699,

700, 705-9, 714, 752-57.

— Ulfss. ,
II, 730.

jjbREY J>orvar5sd. (kona Jjorgils

orrabcinsfdstra), II, 78-81,88,
96-99, 102-5, 107, 108, 120-
123

J>drey’ II, 152, 217.

Jporfinna, kona Sams, II, 156.
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Jorflnna I Odda, li, 78.

Jorfinnr Grænlcndingr, II, TIG.

Jorfinnr karlsefni Jdr&ars. ,
I,

238-4G, 252, 251, 351-412
;

III, 8G8.

Jorfinnr Jorgilss. (orrabeins-

fostra), II, 98, 110, 114, 118,

122, 12G-29, 138, 142-45, 147.

Jorlinnr, jarl, hausakljulfr, 1,354,

448— il, jarl, I, 154.

— Finngeirss. I AlptafirSi , I,

548, 558.
— GuSlaugss., I, 768.
— SclJ)driss., 1,590,718,793.
— Jorbrandss. , 590, 720.

Jorgeirr Brandss., II, 758-G1.
— Egilss.

,
III, 28, 58.

— Einarss., rauSr, I, 74.

— GeirruSars., kcingr, I, 558,

681.

— Ilallas.
,

II, 752, 756.

— HfivarSss., II, 282-308, 332,

340, 344, 392, 398.
—

• or Hitardal, I, 17G.

— hdfleysa, II, 302-7.
—

• Snorras., I, 25G, 442, 792.

— Vifdss. or Jjorgcirsfclli
,

I,

35G, 3G2-65.
JorgcrSr, I, 208 ;

II, 430.

— Ålfsd., I, 154.

-— Jorbeinsd., I, 554.

— Jorbrandsd. ,
I, 590, 670,

714'.

— JdrSard. FrcysgoSa, II, 78,

88, 91, 96, 100, 102.

Jorgcstr Stcinss., gamli, I, 174—

79, 202, 358-61, 558, 606-9.

JonciLS KoSrånss., II, 674, 692.

Jorgils Lcifss., I, 384, 468.

Jorgils JdrSars. orrabcinsfdstri,

II, 15, 38-174, 849.

• Jorgils, II, 496-503, 568.

— Aras. (Mårssonar), I, 152,

154; II, 246, 306, 402, 752.

— Biskop i Stavanger, III, 12.

— Gelliss., I, 42, 153-55, 170.

—• Hallstcinss. orn, I, 718.

— Jorbeinss., I, 554.

Jorgrima galdrajeinn, I, 756.

|

JorgrImr Einarss. trdlli, (x Lbngu-
nesi i EinarsfirSi, II, 88-93,
96-99, 301, 307, 316-20, 327-

47, 360, 361, 398-401.
Jorgrimr (Glimr), i Vik, II, 316,

408.

Jorgrimr Sdlfas.
, III, 40, 156.

Jorgrimr Kjallakss. go5i, I, 550-

556, 564, 592, 606.
— orrabeinn, II, 38-47, 72-77.
—

•
JoVgrimss. (= Snorri go5i),

.

I, 568-71,- 591.

— Jorsteinss. {)orskabitr, 1,

566, 568; II, 582, 584, 600.

JdRHALLR Gamlas., I, 402, 407-9.

Jh5rhallr (Jorvaldr) vei5iina5r,

I, 352, 408, 414-21, 432.

Jdrhallr Asgrimss. eldri, II, 158-

165.

— Asgrimss. yngri, II, 158,218.

Jorhildr Jorundarddttir, I, 202,

356, 359, 382; jfr. Jjobiiildr.

Jdrhildr JdrSard., rjupa, I, 400,

476, 792.

~ Jorkclsd., meinakrs, I, 564,

585, 592.

Jorir, bdndi, II, 126.

JdRiR, II, 296-98, 406.

J6rir, Grænlendingr, II, 716.

JdRiR Hreimss., II. 432, 524-31.

J6rir, en Nordmand, I, '224, 226,
230.

Jkjrir, faSir Sokka 5 BrattahliS,

II, 671, 672.

Jdrir å Espihdli, I, 442.
— Gudmundss.

,
Erkcbiskop i

Trondhjem, II, 772, 773, 787.
— hlma, I, 400.
— viSIeggr, 1, 509, 744,748-51.

Jorkatla Halddrsd., II, 444-555.

Jorkatla SkMd-HcIgad., II, 552-

559.

Jorkatla Hcrgilsd.. II, 154, 157-

161.

Jorkell, bdndi Jdrunnar, II, 429,

494, 568.

Jorkkll farserkr, I, 180-83; III,

154.

Jorkell «i Ilcrjdlfsncsi, I, 372-

380, 46 1

.
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Tjorkell Lcifss., I, 791 ; II, 251,

279, 314-27, 362-75, 396,397,

407-14; III, 450-53.

Jjorkell |)dr8isars. (H&mundars.),

II, 318, 350-53, 400.^

Jjorkell Jjorgeirss., I, 74, 79.

•feorkell Gclliss., I, 44, 60, 153,

155, 167, 168, 173, 287, 290,

500.
—« meinakr, I, 564, 585.

— Surss. ,
I, 568; II’, 582-

603.

— JxkBars., II, 72.

Jjorlakr Åsgeirss., I, 592, 594,

671, 673, 697, 722, 750.

— Skulason, Biskop, I, 108.

.—
*

Jxkhallas. helgi, Biskop, II,

23-29, 35, 1 1 6, 767-73 ; III, 1 8,

Jjorleifr kimbi, J>orbrandss., I,

590, 594-97, 632, 652-55, 660,

664-73, 686, 690-93, 702-13,

716.

JjoRLEiFR (eller Jjorlcikr) J>or-

gilss. orrabeinsfdstra
,

II, 68-

71, 86-89, 101-6, 110-17,

124-27, 142, 146.

Jjorlcifr, maSr austfirzkr, I, 648-

651.
— Bjornss. III, 187-89, 480.

— rcimr, logmaSr, II, 782.

J»orm<5br Bersas. Kolbrunarskald,

I, 74; II, 250-65; 111,870-72.

Jjorind&r Oddss. go8i, I, 550.

— Trcfilss., I, 660, 698, 731.

i— Vi&arss., III, 139.

— Jjorbrandss, I, 590, 642-45.

— JjorlAkss., I, 592-95, 670,

684, 700, 714.

Tjdrny Jjbrgilsd., II, 88-90,116,

124, 148-50,' 158, 162.

Jjdroddr go5i Eyvindars., (Laug-

mand Skaptes Fader), II, 90,

152-59, 172.

— skattkaupandi, I, 740-49,

754-57, 760-63, 766, 778-82.

— Snorras., I, 692-95, 714.

i—
* or Jdngnesi, I, 74-77.

.— Jjorbrandss.
, 1 ,

590, 594,

596, 642, 644, 696, 710, 712,

718.

Griinlands historiske MindesiuJErker.

jpdrdlfr, II, 88-91.

_ II, 150-53, 217.
— bægitøtr, Bjarnars., I, 552-

555, 558, 592, 610-27, 630-

647, 676.

— blo&ruskalli, I, 548.

— Eyra-Loptss., I, 768.

— Herjdlfss., hblkinrasta, 1,554.

— Mostrarskegg, I, 518-520,

536-41, 544-47, 550-55,558,

572-75, 594.

Jjorsteinn Eirikss. rau5a, 1, 210,

211, 230-37, 282, 305, 309,

310, 343, 351, 382,383,388,

389, 392-401, 467, 473, 791.

JjORSTKINN Geirnefjufdstri
,

III,

528.

Jjorsteinn Helmingss., III, 40.

Jjorsteinn Olafss., IH, 146-58.

Jjorsteinn svartr, i LysulirSi, I,

232-39, 392-97.

Jjorsteinn aundr, I, 548, 793.

— Biskop af Bergen, Hl, 18,

115.

Biskop af Hammer, II, 789,

790; III, 12, 94-98.

— Eirikss., II, 756.

— Eyjdlfss., 16gma8r, III, 26-

31, 53, 56-59, 65.

—. Gy8us., II, 638, 650.

— Hallss., Præst, III, 22-27,

58.

— binn rau8i Olafss. (Eyvind-

ars.), I, 68, 354; II, 124.

— hreggnasi, I, 606; II, 56-

71, 124-27, 138.

_ hviti, II, 124-27, 138-47.

— Jdnss., II, 780.

— prdfastr, III, 860.

— Styrss., I, 606.

—. Sveinss., III, 139.

— surtrHallsteinss.,1,552,566.

— Jxkiss., rånglåtr, 1, 442, 792.

|>brdlfss. porskabitr, I, 552-

569.

Jjdrunn, md8ir jborGnns lcarlscfnis,

I, 402.

T)6runn, kona Skcggja bins pruSa,

II, 490-95,512-15, 518-23,

538-41, 544-47, 554, 555.

3 Bind. (59®)
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J>dnuNN Asgcirsddltir, II, 36-41,
76, 78.

J><5rcnn Einarsddttir, II, 318, 378-
385, 396.

Jpdrunn Bjarnard. (J>orbjarnard.),

I, 256, 412.
— hyrna Kelilsri., I, 530,534.

JioRVALDR Eirfkss. rauda, I, 210,
224-31, 304, 309, 408, 432,
434, 791.

J>orvaldr Helgas. Lambkarssonar,
prestr, III, 12.

jjorvaldr hryggr Asleikss., I, 400.
— Åsvaldss. Ulfssonar, I, 172,

190, 200, 202, 356,* IH, 392,
394.
— vfSforli, KoSrånss.

,
I, 206.

— Snorras., II, 736-45.
— krdkr jidriss.

,
å Espihdli,

I, 442.

— (X>orvar5r) Bjarnars,
, II,

738.

J)orvardr i GorSum, 1,210,250,
408.

Jjorvarbr hrcimr. II, 429, 431,

432, 490-92, 526, 568.
•— \ Odda, II, 78.
•— Jjorgeirss., II, 673, 674, 753.

jidrvdr J>orm68ard., II, ! 52, 2 17.

JjrÅndr Upplendingr, II, 608-30.
§råndr, bdndi i Svf]>jd8, 11,70-73.

J)uri8r Åsbrandsd.
,

I, 740, 778.

I>un8r AuSunard., I, 592, 723.— Barkard., I, 468, 740-57,
760, 761, 766, 767, 772, 773,
776, 777, 779.
— Eyvindard., I, 354, 792.— s. GuSriSr Jjorbjarnard.— Hrafnsd., II, 586.
— Kctilbjarnard., II, 38.

— jjorfinnsd. SclJ>drissonar, I,

590, 718, 793.
• •

Ogmundr Bolt, III, 131.— Finnss., drolzsæte i Norege,
III, 127, 890.
— rafakollr, 11,756, 787; III,

47.

— J>orvar3ss., II, 758.
01 ver skalli, II, 498.
Orlygr i OrlygsfirSi, 1,181, 191 ;

jfr. Arnlaugr.

Orlygr (i OrlygsstbSum
,

I, 554,

.
584, 624, 625, 727.

Onncr Oysteinss., III, 122, 123.

Ornulfr, brdSir ]i>drunnar, II,

492, 510.

Ornulfr fiskreki, Jjdrdlfss., I, 536.
Ossur, en Nordmand, II, 676, 692-

#
703, *08, 709. 716, 722.

Ossur, Erkebiskop i Lund, II,

673, 676, 682, 683 5
III, 76,

78, 79.— en Træl. II, 88.

GEOGRAPHISK REGISTER.
Anm. Stedsnavne i Gronland og de sydligere liggende amcricanske

Lande cre trykte med udmærket Skrift.

Aasbcrstrand (Arskdgstrdnd ?),
III, 186.

Albalvik, I, 124.

Afiivarf, III, 230-32.
Aflrika, 1,491; III, 14,216,220,

222, 224.
Agershus, III, 180.

Agnafjorbr \ VcstribygS, III, 216,
528, 879.

' ’

Akrar I SkAgafirSi, 111,146,151-
157, 181.

Akurseyri, I, 688.
Ålaborg, III, 218, 400, 401.

Albano, III. 80, 81, 83, 87.

Albia (Elben), III, 85, 86.

AlptafjGrSr i Grænlandi, 1, 180,

20G, 262, 7375 III, 228.
ÅlptaljorSr (1 Tslandi, I, 174,175,
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/

190, 202, 203, 352, 300, 402,

496, 530, 548, 552-55, 570,

591, 596, 608, 619, 654-57,

668, 671, 676, 677, 680-83,

„
686-89, 696-99, 704, 714-20.

Ålptafjordr hinn sy5ri, I, 98, 99,

582.

Å lptfirMngar, I, 558, 680, 7 16- 1 8.

AnavIk i Rångatirfii, III, 216, 552,

61 1, 878.

Aquisgranum, III, 68.

Arctiskc Hoilande, III, 766.

Arnarbælisds, II, 144.

ArnarljortSr, I, 598 5 11, 586,727.

Arnarhvoll, I, 741.

Arnarslapi, 132, 361, 368, 372,

457, 587.

Arnlaugsfjorbr, I, 180, 206.

ÅudssKiRKjA i Kelilsli r5i, III, 254,

262, 853.

Arusiensis, III, 191.

Åshildarmyri, II, 74.

AustfirSir, I, 246; II, 730, 762-

761; III, 8, 28, 46.

Austfirzkr, I, 402.

Austfjorbr, III, 246, 855.

Austkarsfjordr, III, 228, 868.

Austmenn, I, 108,110,154,666,

668, 700, 704; II, 36, 168,

296, 586, 694, 716.

AuslrbygS s. EystribygS.

Austrvcgr, III, 216, 222, 524.

Auslrænn, I, 516.
•

Bakki i Raunhofn, I, 688, 712,

752, 760.

Ralticum mare, 111, 398.

BarSastrond, 1, 142,550; 11,588,

601.

RarkarstaSir, I, 604;. li, 584,

Bcieraland (Bayern), III, 222.

Bergen, Bcrgun s. Bjorgvin.

BERGjodnsFJdRBR, III, 228, 874.

Bergf>drshvol!, II, 158.

BerufjOrbr, I? 136; III, 252,

847.

Beruvikurhraun, I, 72.

BiskupsboSi, et Skjær, III, 49.

Bjnrkadalsmyri å Mæri, III, 286.

Bjarkey, III, 206, 268, 269.

Bjarmaland, II, 203; III, 216-

222, 502, 523, 524.

Bjarnarhafnards, I, 670.

Bjarnarhofn i llelgafellssveit, I,

354, 546, 550, 581, 592,606.
Bjarnarsund, II, 38.

Bjarney, Bjarncyjar, I, 408-10,

483; III, 228, 233, 882.

Bjarney, hjk Marklandi, I, 410,

483.

Bjorgvin ,
Bjorgyn

,
Bergen

,
II,

754, 756, 774, 782; III, 12,

16, 18, 20, 30, 36 (BræSra-

kirkja), 38 (koniingsgar5r), 82

(Bergenensis), 88, 89, 94, 96,

98, 104-12 (Bjorghvin, Berg-

hvin), 117-19, 122-30 (Bcrgun),

139, 159, 161, 162, 165, 167,

180, 191, 210, 212, 214, 215,

224, 251, 471, 472. 482, 488-

490 (Bjdrgwin), 893.

Bjorgynarvogr, III, 16.

Blåserkr, I, 123, 146, 176, 186,

204, 360, 452, 453; III, 214,

215, 477, 495, 503, 847-48.

Blesancgr
,

ct Fjeld nordenfor

Dumbshaf, III, 523.

Btilsladr vi5 VaSilshofSa, I, 592.

Borg i BreiSafirSi, I, 516.

Borgardalr, I, 552,583,676,721.
Borgarfjorbr, III, 258, 874.

Borgar fjorSr, I, 178, 206, 262,

596, 772; II, 444, 462, 470,

531, 605.

Borgarholt, I, 546.

Borgarhraun, I, 546.

Borgarlækr, I, 550.

Botnar, III, 224, 250, 340, 492,

845; jfr. Hafsbotnar.

BrattahlIb i EirfksGrSi, I, 178,

180, 20G-9
, 214, 217, 224,

238, 261, 382, 388, 402-7;

II, 126, 128, 224, 232, 314,

316-19, 362-65, 374, 396, 434,

435, 558, 671, 680; 111, 246,

258, 263, 450-51, 453, 519,

868-70.

Brci&abdlstaSr å Skdgarstrond
,

I,

174, 202, 258, 358, 606.

Brctfavik, I, 740.
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BreiSfirSingary I, 596.

Brei5Grzkr, I, 168.

Brei8ifj5r<5r, III, 258, 263, 873.
Brei8iljor8r, I, 138, 178, 202-6,

362, 370, 540, 546, 548, 556,

560, 668, 772; III, 18.

Brci&vikingar, I, 674-76, 750.

*Brimar i Saxlandi, I, 254, 410
(Brema), 412, 414.

BrimUirhbfSi, I, 592.

Britannia, Anglia, III, 398, 400,
406.

Britannicus occanus, III, 396.
Brunahaugr undir V6r5ufelli, II, 72.

Brunahraun, II, 72.

Brokey, I, 174, 358.
BulandshofSi, I, 680.

Buu i?jall, III, 2p7, 258, 867-68.
Burglanensis, III, 191.

Bægifdtshorøi, I, 644.

Cdln, III, 76.

Dacia, s. Danmork.
DagurSarcyri, s. DogurSarnes.

Dalalond i Brei5aGr8i, 1, 354,
548.

Dalir, Dalr, i EinarsGrSi, III, 256,
857.

Dalir, I, 154.

Dania, s. Danmork.
’

Danir, Danskir, Dani, I, 128, 140;

II, 774; III, 74, 77, 85, 124,

398, 406, 414.

Danmork, I, 666, 668, 750; II,

396, 604, 640-44, 682, 718,

770, 774; III, 34, 36, 42, 78
. (Dacia), 131, 139, 151, 196,

216, 220, 222, 398 (Dania),

406, 410, 414.

Digramuli, I, 746.

Dimunarvogr, I, 176, 186, 360,
608.

Drångaland, I, 190.

Drångar, bær (i Hornstrdndum, I,

172, 190, 200-02, 258, 356,
— bær å Skdgarstrond, I, 174,

258, 358.

Drångavik, I, 190-92.

DrAngky, III, 226-28, 853.

Dr6puhli8, I, 550, 554, 588,688.
Drcpstokkr, I, 208.
Dritsker hjå Jiidrsnesi, I, 544, 562.
Drogio III, 569, 570.
Dugfusdalr, I, 672.

Dumbshaf, IH, 502, 517-23.
Duneyjar, III, 12, 51.

DJilinn, I, 352, 440, 740-42,
768, 778.

Dyflinnarskiri, I, 352, 446.

DJrafjor8r, III, 228, 504, 874.
— (x Islandi, I, 568; II, 586,
730, 734, 738-41, 744.

Dy rives, Dyranes, III, 228, 257,
262, 263, 486, 865-66.

Dbgur8ar6, I, 354, 548.

Ddgur5arncs, I, 668, 672, 698,
744.

Egidore, Eidercn, III, 75.

EgilsskarS, I, 684.

Eib, II, 678, 706, 723, 860.
EinarsfjPrbr, I, 180-83, 206; II.

316-19, 328, 350, 363, 376,

396, 710; IH, 228, 246, 255-
257, 438, 486, 495, 504, 856-
862.

Einarshofn, II, 76, 152, 166, 170.

EinfætIngaland, I, 434.

Eiriksey, I, 176-78, 204, 261,
360-62, 454; III, 257, 865.

Eiriksfjarbarijotn, I, 188; II,

358, 362.

ElRfliSFJARBARSYSLA, III, 436.

EiriksfjOrbr, I, 118, 168, 180,

188, 204, 206, 224, 230, 234-

238, 246, 252, 400; II, 130,

314-16, 328, 346, 358, 362,

384, 386r 504. 638. 686, 692;
III, 6. 224. 226. 228, 246,

257, 258, 436, 491,.864 -73.

EiRfKSiidLMAR, I, 178, 188, 204,

261, 362, 454, 854.

EiriksstaSir hjå Vatshorni, I, 202.
—

. (x Oxncyju, I, 174, 202,

258, 358, 454.

EirIksstefna
, h ,204; III, 848.

Eiriksvogr, I, 176,202,258,260,
360, 454, 608.
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Eisunes, s. Eysunes.

Ekkjal i Skotlandi, I, 447.

Ellidacy, I, 608.

Engelskir, enskir, I, 124, 126,

128, 138, 140, III. 18.

Engines, I, 190-92.

England, I, 128 5
II, 658, 732,

760, 770 (Eingland), 111, 16,

216, 220, 398 (Anglia).

Engroneland, III, 510, 559.

Enskr, s. Engelskir.

Espihtil, I, 442.

Estotiland, III, 559-76, 613.

Europa, III, 15, 218 (Eoropa)

220(Eyropa), 392 (|>cssi J)riSj-

ungr heims), 545, 559.

Kyjafjoll, II, 684.

EyfirSingar, III, 20, 22, 26-28,

32, 57.

EyjafjorSr, II, 300, 306, 752,

756-58$ III, 24.

Eyjar, bær i ArnarfirSi, II, 587.

Eyland (Oland), III, 220.

Eyrar, II, 76.

Eyrarbakki, I, 140, 210$ II, 76.

Eyrarfell, I, 719-20.

EyrarfjorSr, III, 258, 874.

Eyrbyggjar, I, 694, 702, 746.

Eyri, I, 548-53, 556-58, 582-

583, 592, 670, 684, 690, 692,

696, 698, 712-14, 750$ II,

742.

Eyri (Eyrajdng), i Norge, III, 34.

Eystrahorn, III, 211.

Eystribygb, I, 136-37, 186, 1H7,

204$ III, 224, 228, 254-58,

850-76.

Eysunes, III, 228, 882.

1 algeirsvIk, II, 413, 431, 504$
III, 871.

Finlanda (Vinland), III, 428, 429.

Finner, II, 204, 206, 215, 414,

415, 562, 569$ III, 518.

Finnland, III, 428.

Finnmork, III, 159 (Findmarkcn),

216 222.

Finnsbu&ir, I, 135-38, 795$ II

239, 662$ III, 8, 45, 46, 253

504, 847.

Fjdn (Fywn) III, 195.

Flandur, III, 20, 113.

Fljdt, III, 32
Fldagafl, II, 152.

Foss, III, 255, 486, 504, 856.

Fossasund, III, 258, 504, 873.

Frånkariki, III, 16.

Frankfurt, III, 86.

Fresi, Fresoncs, III, 398,106, 410.

Fresia, III, 406.

Fnsland (Færeyjar), I, 144-45$

III, 529-670.

Fr<M, I, 384, 468, 718, 740,

(FrdSårland) 744-47, 750-57,

760, 761, 772, 776-78.

FrdSards, I, 752, 778.

Furbustrandir k Kjalarnesi, I,

410-13, 416, 421, 483$ III,

224, 226, 886.

Fyrisvellir, I, 750.

Færeyjar, II, 234, 248,772; III,

16-28, 68-70, 78 (Farria), 85,

88 (Farcia), 89, 96-103, 125,

206 (Færdyiar), 207, 212, 444-

416, 448, 449, 617-21.

Gamlabygb i Eiriksfjar&arbotni,

III, 358-62, 872-73.

Gandvik, III, 525.

Garbanes i Mi5fjor5um, III, 246,

874.

GarSar, biskupsstdll i EinarsfirSi,

I, 77, 210, 246, 266$ II, 328,

411, 670, 676-78, 686, 692-

I

695,723; 111,34,91 (cpisco-

palis sedes Gardensis in Grocn-

landia), 111, 148, 151, 184-

187, 190, 191, 198, 220,222,

224, 212, 216, 259, 438, 468,

469, 486, 491, 495, 857-60,

892, 895.

GarSar, III, 216.

Gar&ariki, II, 628$ 111,216,218,

222 517*

GarSarshdlmr (Island), I, 88-93,

101, 101, 318.

Garpsdalr, II, 282.

G/isar, II, 481, 567.

Gaulum, II, 180.

I Gautland (Gotland), II, 770.
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Geirfuglasker, 77, 140-44
5 III,

GIG.

Gkirraubargarbar, III, 427.
Gcirvbr, skri5a, I, 680, 692, 733.

Gcir{)jdfsfjbr5r, II, 598.

Ginnungagap, III, 224,227, 422.

Girzkr, II, GIG.

Glaumbær, I, 254, 256, 281, 292,
293.

Glerarskdgr, I, G04.

Gothi, III, 414.

Gothia, III, 112, 425, 42G, 553.

Gotland (Gulland), II, 770; III,

220, 428.

Grandi, bær i DyrafirSi, II, 744.

Grauevig (Grandeyig), III, 256,
857«

Greipar, NorSrscta, II, 429, 432.

440, 492, 522, 526; III, 212,

234, 242-45, 881-82.

Grims&rds, I, 74; II, 36, 302.

Grimsey
,

II, 239; III, 32, 214.

Gruflunaust å jjingskålancsi, 1,

700, 736.

Grunnasandsncs, III, 18.

Grænland
,

Groenland, I, 88,

110, 118, 128, 142, 168, 170,

172, 180, 190, 200, 204-6,

210, 212, 214, 218, 222, 230,

232, 236, 238, 244, 246, 250.

252, 256, 352, 356, 362, 370,

372, 380, 382, 384, 386, 398,

400, 402, 404, 406, 408, 610,

716, 786; II, 06, 86, 88, 96,

130, 134, 222, 224, 226,

230-34, 238, 242, 246, 248,

290, 298, 300, 304,308, 312,

314, 322, 344, 374, 382, 392,

398, 400, 442, 490, 492, 510,

534, 536, 552, 602, 612, 626,

628, 638, 640, 646, 656, 658,

660, 662, 666, 680, 684, 686,

718, 746, 752?-56 (Græinland),

760, 764, 772 (Grcnland), 774,

776, 780, 790; III, 6-14, 18,

28, 30, 32, 34, 75, 78 (Gron-

landia), 82 (Grenclandia), 88,

89, 91, 96 (Gronaland), 104-

108, 112, 121, 131, 139, 148,

152, 156 (Grcnland), 168 (Gre-

REGISTER. Gc-Gr.

nolandia), 172, 184, 186, 195,

196, 197, 202, 206,210,212,
216, 220-22,238-44, 250-60,
276-352 (Grænalannd)

, 392,
398-414,428 (Grcnlanda), 430-

433, 436-38, 441, 528, 559
(Engroncland), 888, 890(Grbnn-
lanndt) 893; jfr. Grønland.

Grænlandsiiaf, I, 210, 438; II,

. 246; III, 278, 308-322, 373,
448.

Grænlanpsjokull, I, 142.

GrænlendIngar, I, 1 18, 170, 197;

II, 306, 330, 402, 492, 694,

704, 710, 712,716, 762, 778-

788; III, 6, 32, 85 (Gronlandi),

242, 260, 278, 342, 404, 412
(Gronlani), 414, 436, 453.

Grænlenzkr, I, 384, 400, 409;
II, 656, 662, 686, 694, 778;
III, 140 (grbnlcndzkr), 238.

Grof, II, 124, 148-51, 158, 162,

166.

GrOnland, nyere Reiser til Lan-
dets Gjenopdagclse og Under-

sogelsc, III, 625-794.
Gronland (Spidsborgen), III, 636.

Grønlands antiouariske Ciioro-

graphie, III, 795-845: Ost-

kysten, 798; Julianchaabs Di-

strict: Uloamiut 799; Narksa-

miut, Ikigeit 800; Tcsscrmiut

802-5 ; Sermelik 805-6; Ounar-

tdk 806 ; Torsukatek 809; Iga-

Iikko 810-817; Kakorlok 817-

22; Tunnudluarbik 822-827;
Sermelik 828-31 ;

Fredcriks-

haabs District: Arksut 831;
Kvannit 832 ;

Fiskenæssets Di-

strict: Aglomcrsæt og Fiskefjor-

den 833-35; Godthaabs Di-

strict: Amaraglik 835-37 ;
Godt-

haabsfjorden 838-41; Isertok

og Ikkertok 842 ;
Kingiktdr-

soak 843.

Grønlands gamle Geographie,

111,845-86; Ostkysten: Sval-

barSi, Gunnbjarnarsker, Kross-

cyjar, Finnsbu&ir, Bcrufjdrfir,

Ollum lengri, Blåserkr, Haf-
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li verf, Sclcyrar, Hvltserkr 845-

850 ; EystribygS : Herjulfsnes,

Hvarf 851-52, Herjul fe florer

852-53 ;
KctilsfjorSr 853-54;

RafnsfjorSr 854-55; SiglufjorSr

855—

5(5 ;
Einarsfjor&r

,
GarSar

856-

62; HvalseyjarfjorSr 863-

864 ;
EiriksfjorSr, BrattahllS 864-

873. Vestribyg5: Steinsnes

877; R&ngifjorSr 878; Agna-
fjor&r 879-80

;
LysufjorSr 880.

Nordrsetur: Grcipar 881;
KarlsbuSir, Rjarncy, Eysunes,

ÆSancs 882-83; Krdksfjar8ar-

hetøi 883-85.

Gulajdng, I, 34, 35, 120.

GuNNnJARNARSKER, GuNNBJARNAR-
eyjar, 1, 71-134, 139, 142, 145-

149, 176,202-4, 360, 786; II,

252; III, 250, 252, 260, 261,

435, 477, 478, 714, 846.

Gotar, IU, 124.

HafgrimsfjorSr
,

I, 180, 206;
III, 228, 874.

Hafhverf (cn Malstrøm)
, 111,

226-32, 848-49.

Hafnarl6n, hofn i LysufirSi, III,

528.

ITafrafcll, I, 154.

Hafsbotnar, II, 204, 206, 656
(NorSrhafebotnar); III, 210-13,

251, 517, 520, 524.

HafursfjorSr, I, 178, 204, III,

228.

Halland, III, 26.

Hallstcinsnes
,

I, 548, 718; II,

588, 606.

IIMdgaland i Norvegi, 1, 76, 206;

II, 142, 222, 464; III, 18, 85

(Hallingolandi) ,
139 (Halgo-

land)
,
159 (Helgeland)

, 227,

894 (Helgeland).

Hamar i EinarsfirSi, II, 318,

378-83, 409; III, 451, 862.

Hamar, I JivcrårbliS & Islandi,

II, 426, 604.

— kaupångr i Norvegi, II, 790;

III, 6, 12, 82 (Hammarcopicn-

sis), 88, 89, 96, 98, 127, 131.

Hamborg, III, 66-85, 398 (Ham-
maburgensis dioccesis).

Haréangr, II, 780.

HarSsteinaberg I EiriksfirSi, III,

246, 866.

Haugabrekka, I, 752.

Haugsnes, I, 554-56.

Haukadalr, I, 174, 181, 185, 202,

358, 568; II, 586-89.
Haukdælskr, I, 174, 194.

Haukslækr, I, 646.

Hei5abær 1 Hanmorku, II, '604,

604.

HciSmork (Hedemarken), II, 662.
HciSsynningar, I, 754.

Heiligland, III, 398.

Hclgafcll, I, 66-68, 86-88, 511,

566, 586, 596, 600-5, 618,

624, 632, 634, 648, 656, 660,

684, 698, 702, 710, 740, 744,

766, 776.

Helgahvoll, II, 76, 190.

Hclguskcr, I, 140.

Hellisey, HelliseyjarfjOrbr, III,

228, 8o3.

Hellisvellir, I, 295, 364.

Helluland it mikla, II, 410; III,

885.

Helluland, litla (Newfoundland),

I, 216,268,351,410; 111,216,

220-24, 885-86.

Hellulands (ibyg&ir, II, 204-6;
III, 517, 520, 522-24.

Helsingalandj'III, 69, 78 (Halsinga-

landiå), 220.

Herdal (Lille), III, 890.

Herdisarvik, III, 10.

Herj6lfsfjorbr, I, 180, 206; III,

228, 246, 852-53.

Herjulfsnes, I, 180, 206, 214,

265, 372; II, 490, 530, 752;

III, 226, 229-30, 246, 251,

252, 254, 504, 506, 851.

Hernar, i Norvegi, III, 212, 214.

Hestr, fjall i OnundarfirSi, II, 588.

Himinraki (Hemelrachs Fjeld), III,

259, 880.

Hitardalr, I, 176, 220, 360.

HiUirncs
,

III, 10, 48, 238, 244,

245.
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Hjalli 1 Olvesi, II, 90, 152, 154,
172.

Hjaltland, II, 234, 772; III, 14-

18, 125, 160-63, 212.
HjorleifshofSi, II, 144.

Hi.ib, bær, III, 527.

Hltøarcndi, I, 762, 783.

Hlimrck (Limmcrik) å Irlandi, I,

154, 165, 445.

IlofgarSar (GarSar å Islandi), I,

674-76, 733.

HofstaSavogr, I, 700-2.

HofstaSir, I, 540, 554.

Hofsvogr, I, 540, 544, 574, 578,
702.

Hdlar i Hjaltadal
, II, 774-76

(Hdlasta3r), 782-84; III, 8,

26, 30-32, 36, 168 (OIcnsis

cpiscopus), 176-89.

Ildlmr, i Norvegi, III, 18.

Hdlmskitr, I, 178, 204, 362.
Hollsctuland, Hollzstinn, III, 201,

222 .

Holltavatnsds, IIoItsÅrds, II, 684,
718.

Ildr I AgnafirSi, III, 246, 528,
879-80.

Hdr I Vinlandi
, I, 420, 430-34,

485;. I II, 886.

Hdp a Islandi, I, 486.

Horn (Eystrahorn) å fslandi, III,

210-13, 250.

IIORNAFJORBR, 1IT, 228.

HornafjorSr h Islandi, 1, 594,723.
Hornstrandir, I, 172, 202.

Hrakbjarnarey, III, 228.

Hraun, hjå Saiahvoli, I, 72, 606,

724.

Hraunhdfn, å Sléttu, II, 278, 282,

286, 292, 300, 403-5.
— ii Snæfcllsncsi, I, 372, 458,

670-72, 750-52, 760-62, 766.

IIraunsfjbr3r, I, 546, 592.

Hreinsey (Rend), III, 256, 862.

Hrutaljar&arå, III, 24, 25.

Ilunads, III, 614.

llusatdptir, II, 164.

HvalafjdrSr (nu KolgrafarfjorSr),

I, 550, 582.

IlvalfjorSr i Kjds, III, 34, 62.

Hvalsey (Hvalseyjar)
,

III, 146,
152-54 (Hvalzæy),, 156 181-
183, 191, 257, 863.

HvalseyjarfirbIngar, I, 182.

Hvalseyjarfjorbr, I, 180-191;
III, 154, 228, 246, 257, 863.

Hvammr i Jidrscirdal i Rreifia-

fir3i, I, 356, 548, 554, 556,
636-40.— i NorSrårdal, II, 458.

Hvarf, I, 176, 187-88; 111,210-

213, 230, 251, 252, 494, 611,
851-52.

HvarfsgnIpa, Hvarfsgnupr, 1, 178- .

179, 188, 204, 362,363, 454;
III, 226, 227, 230, 852.

Hvaufsnes, III, 214, 490, 494.

Hvassafjall 1 EyjalirSi, II, 752,
753.

Hvidsolen, I, 148; 111, 477, 478,

714.
Ilvita, I, 262, 266; II, 462-65,

564, 602-5; III, 49.

Hvitarnes, III, 48.

Hvit/irvdllr, 11, 464, 565.
HviTRAMANNALAIVD, I, 154, 163,

184, 289, 438; III, 886.
HvItserkr, I, 361, 452, 453; II,

686; III, 214, 224, 251, 474-
476, 490-92, 495, 499-501,
503, 654, 850.

Hdf5astrdnd, I, 400.

HdfSaætt, II, 574.

HdFBi i AustfirSi, III, 246, 855.

HofSi h HofSastrond, I, 238, 400.

Holl i BorgarfirSi, II, 444, 448,

454, 460-63.
— i jjver/nhliS

,
II, 426, 574.

HorSaland, I, 536, 554, 666; II,

46, 640.

Hornes, II, 431, 440, 508-13,
570.

Hdskuldsey, I, 566, 568.

Indialand, III, 280-82, 3o5.

InnrfvIk, III, 258, 504, 873.

Irar, I, 400, 534, 770.

Irland, I, 154, 352-55, 390, 420,

440, 742, 768, 778; II, 64,
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' 138; III, 210, 216, 220, 278,

288, 308, 398 (Hibcrnia).

Irland it mikla, I, 154, 163,

165, 184, 289, 438, 439, 784 5

III, 886.

lrlandsha
f,

I, 438.

Isafjorbr ,
III, 228, 246, 2G3,

867. _

IsafjOrbr III, 258, 875.

fsafjdr&r & Islandi, I, 104-10 ;
II,

252; III, 875.

IsfirMngr, III, 438.

Island, I, 72, 76, 88, 104, 106,

110, 112, 118, 130, 138, 142,

152, 168, 170, 172, 176, 178,

182, 190, 194, 200, 204, 206,

218, 236, 254, 258, 352, 356,

362, 364, 378, 380, 384, 390,

440, 442, 538, 546, 550, 570,

594, 610, 668, 718, 742, 744,

768, 772, 776, 778; II, 68, 70,

72, 84, 112, 114, 124, 222,

224, 230, 232, 234, 238, 240,

244-48, 300, 398, 400, 402, 442,

494, 598, 502, 532, 550, 604,

650, 684, 686, 718, 732, 746,

760-62, 774, 776, 780, 782,

784, 790; III, 6-12, 18-22,

26, 30-34, 75, 88, 89, 126,

139, 159, 206, 210, 212,216,

220, 238, 250, 251, 260, 276,

278, 288, 308, 392, 398, 400,

404, 408, 428, 457-58.

Islandshaf, III, 290-306.

Islendlngar, II, 1 16; III, 74 (His-

landici), 77 (Islandici), 82 (Is-

landenses), 85 (Islandi), 404,

412 (Islaiii), 414.

Islenzkr, I, 130, 154, 772; II,

324, 754, 758; III, 140.

Itiblik s. UtibliksfjorSr.

Ja8ar (Jædcrcn i Norge), I, 172,

200, 256, 356.

Jåmtaland, I, 529-31, 534.

Jdmsborg, I, 750.

Jdmsvikmgar, I, 750.

Jdnskirkja, 111, 18.

Jdrsalahaf, III, 14.

Jdrsalaland, lll, 14, 267, 278,

279, 354, 498.

Jursalir (Jerusalem), I, 102, 110;
III, 142, 216, 267, 354, 436,

437 (Jt5rsalafer8).

Jdtland, II, 774.

Joklaland (Grænland
-

) ,
II, 96,

431, 501; III, 224, 253. .

Jolduhlaup (Lough sw illy ?) å Ir-

land!, III, 210-13.
Jorvi, I, 174, 358.

Jotnaland s. Trollabotnar.

Jotunheimr, II, 203-4; 111, 426-

427, 521.

KaldaSarncs, II, 152.

Kalfholt, II, 78, 82, 88.

Kalfskinn, II, 248.

Kainbr 1 Ilrei&avlk, I, 666, 740,

744, 756, 760-63.

Kambshci&i, I, 762.

Kambstabafjorbr, III, 257, 864.

Karlsbtjbir, Karlbufiir, III, 228,

882.

KArsstaSir, I, 581, 630, 642, 688.

Kntancs 1 Skotlandi (Caithncss), I,

167, 354, 447; II, 58, 186,

772.

Kctilseyri 1 DyrafirSi, II, 586.

Ketilsfjorbr, I, 180, 206, 263;

III, 228, 246, 254, 610, 853.

Kibjabekg, II, 677, 696, 722.

Kimbafjorbr, I, 716.

Kimbavogr, I, 716, 738.

Kjalarnes 1 Vlnlandi, I, 226, 410-

416, 420, 886.

KjallaksstaSir, I, 556.

Ivjolr 1 Norvegi, I, 530.

Klining, III, 255, 262, 856.

Knararsund, II, 36-38, 46, 175.

Knor, I, 676, 752. '

Kolbeinscy, III, 212, 214.

Kollufjorbr, III, 228, 874.

Kolslækr, II, 164.

Kråkunes, I, 620, 626-29.

Krakuncsskdgr, I, 621, 632, 634,

644.
;

KrakuvaSir uti fy ri ^råndheims-

mynni, II, 788-90.

59 b
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KjuSkSFJARBARHEIDI, Kr(5kSFJ£>RBR,

III, 238-45, 883-35.
Krossanes i Vinlandi, I, 230, 273,

305 ; III, 497, 886.

Krossnes vi5 BrimlarhofSa, I, 592.

Krosseyjar, Krosse y, I, 71-73,

79, 124, 135-49; III, 8, 253,

260, 262, 477, 478, 846-47. .

Krossholar, I, 356.
Kvcnlond, III, 220, 518.

Kbpinghafn, Kcypenhafn, III, 198,

205.

IiAMBEYJAR, LaMBEYJARSUND
,

III,

258, 263, 501, 873.
Landcyjar, II, 684.
LAngadalsA, I, 580.
Långanes i EinarsfirSi, II, 252,

318, 378-81
, 384, 386, 409,

671, 677, 698; III, 452,861-
862.

LAngancs A fslandi, 11, 409; III,

210, 213, 251, 641, 714.
Långey, III, 257, 258, 873.
LAngidalr, I, 176, 360, 548,558,

694.

LAtrabjarg, I, 140-42; III, 477.
LAtur 1 ASalvik, I, 124.
Laugar, I, 550.
Laugarbrekka, I, 362-66, 456,

458; III, 518.

Laugardalr, I, 74.

LaunguhliS, III, 40.

LaxArdalr, I, 184, 194, 334.
Leibarkirkja i EirlksfirSi

,
III,

257, 263, 867-68.
Leifsrubir i Vinlandi, I, 226-27,

240, 305.

LcikskAlar, I, 174, 358, 678-81,
684.

LcikskAIavcllir, I, 676.
LeirufjorSr, III, 528.

Leiruvogr, II, 88.

Lexa, III, 104, 109.

Liberscc (Leversben), III, 406,
421.

L15andisncs (Lindesnes), II, 246.
Likatjorn, III, 48, 244.
Lincopicnsis, III, 190.

Lista, III, 139.

LjdsavatnsskarS, III, 24.

Lo3mundarfjor5r, III, 258, 504,
874.

Lofot A HAIogalandi, II, 302.

Lun, II, 40, 176, 179.

Lundey, III, 228.

Lundr i Danmdrku, II, 682, 688,

718; III, 44, 78, 190, 191,
193.

Lundunir, III, 16.

Lybikumenn, li, 774.

LysuFJORfiR i VestribygS, I, 232,

275, 392-95, 473; III
,
228,

216, 528, 880-81.

LOngunes i EinarsfirSi, II, 252,

270, 316, 350, 360, 364, 368,

371, 379, 381, 384, 386, 408,

861.

MafahliS, I, 554, 779.

Man, I, 742.

Maribo, III, 198.

Markland (Nova Scotia), I, 163,

216, 268, 351, 410, 436; III,

14, 53, 216, 220, 227, 242,
462. 511, 553, 886.

Mc&alfararsund, I, 783.

MeSalfellstrond, I, 556, 604, 780.

Melrakkanes, Iil, 228, 853.
Mi5fir5ir, III, 228, 216, 874.
Mi5fj£>r8r (skyder ud fra Eriks-

Ijord i N.V.) III, 257, 865.

Mi8jokull (BlAserkr), I, 176, 186,

204, 452; 111, 848.

Miklibær, II, 760-62.

Mj6vifjOr8r i BreigafirSi, III, 258,

263, 504, 873.

MjdvifjorSr A Islandi, I, 74.

Mosdalr, II, 598.

Mosfell, I, 469-70; II, 38.

Mostr, I, 536, 571, 572, 723.

Munklif, klaustr ANorSnesi I Bjorg-

vin, III, 890.

Myrar i Dyrafirfii, II, 604, 734-42.

Mæri, II, 638; III, 286.

Mærævi i Skotlandi (Murray), I,

354, 447-48.

MdSruvellir, II, 246; 111,^24.

Mork vi5 Ilclgahvol, II, 76.
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Neshraun, I, 72.

NiSards, I, 206 5 II, 222, 225, 788;
III, 10-13, 16, 20, 22 (Krists-

kirkja), 80, 83,8 1, 87 -89, 92-9 1,

101-12, 116, 120, 131, 165,

168,. 169, 185,205-8,890-91.
Nor8lcndingafjdr3ungr, III, 22.

Nor31endingar, III, 22, 28, 32.

NorSlenzkr, II, 732.

Nordmannia, Norvcgia o. s. v. s.

Noregr.

NorSmcnn, I, 668, 684; II, 692,

778 (norrænir menn); III, 36
(Norcgsmenn), 74, 77(Norvcni),

75 (Norwegi), 85 (Norwegii), 251
(Normænd), 398, 401, 406
(Nordmanni), 428 (Norid.)

Nordnæs, III, 890.

NorSrhafsbotnar, II, 656, s.

Hafsbotnar.

NorSrlond, III, 124.

NoRbRSETUFéLK(mcnn)
, III, 234,

240, 242.

Norbrseta, NorSrsetur, 11, 778;
III, 234-46, 881-85.

Nor8rskagi Grænlands c5r lands-

endi hinn norSari, III, 242, 883.

Noregr, Norveg r, 1, 354, 364, 382,

384, 530-34, 594, 668, 670,

740;. II, 36, 38, 46, 54, 64,

68, 124, 222, 230, 234, 396,

402, 464, 490, 494, 531, 604,

640, 646, 664, 680, 682, 718,

730-32, 746, 764, 770; III, 6,

12-18, 26, 30, 32-36, 40,42,

78, 82, 93, 96, 110, 112, 122,

124, 131-32, 139, 159, 168,

202, 206 (Noræghr), 210, 212,

216, 222, 250, 260 (Norge), 398,

408, 410 (Nordmannia), 412
(Norvcgia), 414 (Nordvcgia),

425 (Norvagia), 525-26, 890.

Noregsmcnn, Norid o. s. v. s. Nor8-

menn.
Nyfundnaland, Nyjaland (Ncw-

foundland), III, 12, 50, 215,

222, 501.

Øccanus caligans, III, 398.

Od di, II, 78, 681, 780-82.

QfundinnfjOrbr, III, 228.

OIaf3dalr, II, 302.

Olafsvellir, II, 72-75.

Orkneyjar, I, 154, 354, 530, 742-

745; II, 234, 236, 660, 672;
III, 16, 82 (Orcades), 88, 89,

398 (Orchades insulæ), 406,

412, 414.

Orrahdll, I, 604.

Osid, 11, 788; III, 12, 18,82,87-

89, 96 (Aslo), 127, 131, 134.

Otrardalr i ArnarfirSi, I, 598.

Ottensc (Odense), III, 191 (Otto-

nicnsis), 196.

PatrcksfjbrSr, I, 140.

Pene flumcn, III, 75, 86.

Petrsvi'k i Kctilsfirfii, III, 254,

504, 610, 853.

Pomcrn, III, 159.

Pul (Apulicn), III, 278.

Rafnsfjorbr
,

I, 178-80, 188,

204, 206, 362, 547; III, 228,

254-55, 261, 854-55.

Rafnsgnypa, I, 178, 188, 204,

362, 454; III, 226, 227, 230,

852.

Ragnarssld&i, III, 520.

Rångifjorbr i VestribygS, 111,246,

611, 878.

Rau5avikurhdf5i, I, 651, 688.

RauSiinclr, I, 590.

RauSisandr, I, 140-42; II, 588,

730-32, 744, 748.

Rau&scnzkr, I, 74.

Raumariki, I, 530, 534.

ReiSarfjall, I, 94.

RciSarfjorSr, I, 93 94.
RenO, s. Hrcinsey.

Rcykjadalr, I, 340; III, 24.

Rcykjancs, I, 140-44, 154, 191,

268,538; 11,752; 111,210-13,

215, 251-52.

Rcyknesingar, I, 154, 157, 161.

Rcyoisncs, 1, 440-43,477, 479-80.

Rir, I, 140.

Ringunes a Hei5mork, II, 662.

Ripensis, III, 191.
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Riphea juga, III, 404, 105.
Risalami, III, 517, 524.
Ritur, fjall vi5 IsafjarSarmynni, I,

126, 132.

Rdgaland, I, 152, 256, 591.
Rom, I, 110, 256; 11,396,488-

490, 508, 732, 761, 788; III,

20 (p&fogarSr), 30, 36, 174,

193, 414, 436 (Rdinfcrg).

Romania, 111, 14
Ros i Skollandi (Ross), I, .354, 447.
Roskilde, III, 191, 197, 198.
Rotneby, III, 190, 191.

Rostock, III, 36.

Rusland, s. Garfariki.

RulafjarSaré, 111,24.

Sandar i DfrafirSi, II, 730, 748.
SandhOfn, III, 251-52, 261,851.
Sandlækr, II, 72.

Sandnes IL^sufirSi, 111,246,259,
500, 607, 610, 621, 880-81.

Saxland, I, 254, 308; III, 16,

216, 222,'398 (Saxonia).

SauSafell i Dalasyslu, II, 452, 534,
550.

Saubanes, bær i L^sufirSi, III,

528.

Saunghellir ok Trdllakirkja å Snæ-
fellsncsi, III, 518.

Saurbær å Rau&asandi, II, 734.
Scoti, III, 398.

Scridiuindia, Scrcdcvindi, Scri-

deuines, III, 68-71, 75,78,85.
ScljuhofSi, I, 700.

Skleyrar, II, 108, 121,207, 849.
Serkland (Saracenernes Land), III,

14.

Si8a, I, 266, 596; III, 40.

SiglufjOrbr, 1, 180, 190,206,263;
III, 228, 246, 855-56.

SilfrastaSir, III, 24, 28.

Sjolltar, Sjollt, II, 776-78.

SkagafjOrbr, III, 252, 254, 852-
853.

Skagafjdi8r å Islandi, 1,254; III,

24, 152,. 156.

Skalholt, II, 764 (Skålaholt), 770,

790; III, 8, 12, 18, 26, 31,

156, 158, 168, 176-89.

Skara, III, 191.

Skatlande, Norges, III, 125, 131,

134, 159.

SkciS, II, 72.

SkeiSir, I, 688.

Skei&sbrekkur, I, 174, 358.

SkjålgsbuSir i Einarsfiréi, II, 710,

860.

Skdgstrendingar, I, 558.

Skone, III, 121.

Skotar, I, 354, 398; II, 447-48.

Skotland, I. 351; II, 770, 782;
III, 216, 220, 448, 551.

Skotskr, I, 412.

Skraumuhlaupså, I, 354, 548.

SkræiJngjaland, III, 224.

Skrælingjar i Vlnlandi, I, 170
(Scrclingar), 226-28, 240-44,

422-30, 490,716; i Marklandi,

I, 436; 1 Litla Hellulandi, III,

224; i Hellulandi enu mikla,

III, 227; f Krdksfir5i, III, 240-

242, 884; å Grænlandi (manna
vistir bæ5i austr ok “ vestr u

landi)
,

I, 168-70; II, 9; I,

140-42 å Krosseyjum, (troil) ^

168-70; II, 9, 108, 203, 209,

404 (troil); III, 32 (1379), 45,

46, 233, 259, 404, 426, 438,

460-66, 469, 518, 521 (troll),

674, 676, 687-92, 707, 712,

724, 764.

Skuggi, fjor8r a Hellulandi, III,

521-22.

Skdluljor&r, I, 74.

Slavi, III, 75, 78‘ 86.

Sl&ttufjOrSr (gengr af Rafns-

firSi), III, 228, 854.

Sléttukarlar, II, 302.

Slezwick, III, 201.

Snorrasta&ir, skamt frå Skålaholti,

II, 764.

Snæfell, Snjdfell, vi5 Rafnsfjord,

I, 1, 178, 362, 856.

Snæfell i KrdkslirSi, IH, 240,

884.

Snæfellsjokull, I, 88, 142, 204,
360.

Snæfcllsncs, Snjdfjallsnes, I, 176,

540; 111,210-13, 250,251, 518.
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Snæfcllsstrdnd, I, 364, 740.

Sogn (i Norge), I, 530 ;
II, 48,

54, 68-71, 6G6.

Sdli, I, 594, 723.

S6la.rfjoll i EiriksfirSi ok Isa-

firåi- II, 431 , 506, 570, 679,

712, 724 5
III, 246, 257, 263,

503, 866-67.

SpågilsslaSir, I, 626, 728.

Spalsund, III, 226, 233, 850.

Spania
,
Hispania, III, 227, 404.

StaSr (nu Stadsbygden i Norge),

II, 760; III, 210-13, 250.

StaSr, nu StaSarmuli, III, 214,
' 490.

StaSr (Forbjerget Stat i Norge),

III, 210-13, 250.

StaSr a Rcininesi, I, 442, 477-80.

Stafå, I, 540, 546.

Stafholt, Stafhyltmgr, I, 74, 191.

Stafångr, II, 788; III, 12, 82,

88, 89, 96, 127, 131.

Stakkar, bær å RauSasandi, II,

744.

Stcinar i Myrasyslu, II, 474-77,

566.

Steinsfjorbr, III, 228, 874.

SxEiNSNEskirkja 1 VestribygS, III

,

258, 877-78. '

Stokkhdlmr, III, 28.

StokkalaSir, II, 300.

Stokkanes i EiriksfirSi, I, 382,

467; II, 279, 316, 322, 326,

346, 350-56, 360, 374-77;

III, 450, 451, 871-72.

StrandafjOrSk, III, 228.

Straumey, Strauinsey, i Vinlandi,

I, 412; III, 886.

StraumsfjOrSr
,

StraumsljorSr, i

Vinlandi, I, 414-16, 430, 434;

III, 886.

Straumfjorbr
,
å Grænlandi, III,

528.

StraumfjorSr å Islandi, I, 664,
' 768; III, 14.

Straumsnes, III, 176, 258, 500.

Strond, II, 586.

SuSreyjar, I, 174, 335, 358, 382-

85, 530-34, 544-47, 742; II,

56, 62, 656, 772; III, .16, 82,

88 (Suthraia), 89 (Sitheraic),

206-8 (SuSrtiyiar).

SuSreyskr, III, 174.

Subrland indenfor KrdksfjorS, III,

240, 884.

SuSrland 1 Skotlandi
,

(Suthcr-

land), I, 354-55, 447.

SuSnnaSr (Sydtydsker) 1 Vinlandi,

I, 216-20.

Sulundar, Sdlundir, Sulenerne uden-

for Sogn, II, 662, 666.

Sunnlendlngar, II, 746.

SvalbarSi 1 Hafsbotni, II, 203,

205; III, 8,46,210,212, 218,

251, 517, 520, 524, 846.

Svartalandh, III, 142-44.

Svccia, Svedia o. s. v., s. Svlarlki.

Svelgs6, I, 646.

Svelgsardalr, I, 688.

Sviar (Swyiar), I, 131; III, 75
Sueni, 85 Sucones, 77.

Svlariki, III, 18, 42, 78, 404, 414

(Sucdia), 195 (Sveriigi), 412

(Swigia), 414 (Svedia), 191,

425 (Svccia).

Svlncy, I, 174, 202, 360, 608.

Svlj)jd8, I, 750; II, 70,770; III,

216, 220 (SvlSjdS), 222.

Svl|)jdS kalda (Skythien), 111,524.

Sæbdl, I, 568; II, 586.

Sællngsdalr, I, 550.

Sællngsdalstunga, I, 502.

Syllenda (afEiriksfirSi), III, 228.
Synnri bygS (Australien), III, 217.

Solvadalr, I, 180, 190, 206;
III, 226, 261, 853.

SOlvafjorSr, I, 180, 190, 206
III, 261.

TålknafjdrSr, I, 140.

TauSar, s. TraSir.

Tautra, nu Tuttero, III, 206-8.

Thule (Thyle), III, 194, 400,

404-6.

Tofadalr, III, 226, 853.

TofafjOrSr, III, 228.

TraSir, I, 174, 358.

TraSarholt, II, 36-39, 78-81, 88,

114, 146-54, 166, 170.

v*.
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Trondcncs, III, 893.
TrGllabotnar, II, 13, 206; III,

213, 250, 426, 460, 492, jfr.

Hafsbotnar.

Tunga, I, 604.

Tunsbcrg, II, 210; III, 127.

Ul fars feli, I, 518, 551, 610, 616,
626-31, 612-45, 656.

Ulfarsfcllshåls, I, ‘226, 626, 614,

688, 696.
Uppltind, II, 70, 612, 616.

Utgar5ar, III, 426, 427.

LJtiiaf, III, 220.

UtibliksfjorSr (gengr af fsafirSi',

III, 228, 233, 718, 875-76.,

Uxnabrekka, I, 708.

Vaagk Kirke i Rafnsfjord, III,

^55,

Vadbcrgshuus, i Halland, III, 26.

Va&ill, I, 76; II, 303, 636-38.

YaSilsbdfSi
,

I, 592, 616, 622,

644, 661.

Yadstena (Watzstcncnsis),III, 190.

ValpjdfsstaBir, I, 174, 358; II,

730.

Vatnauverfi
,
I, 180, 206, 263,

874.

Yatnsdalr i KctilsfirBi, III, 246,

251, 853-54.

VatnsdalshofBi, s. Vatnshals.

VatnsfjorSr, I, 112, 118,111, 436.

VatnshMs, I, 554, 688.

Vatnshorn, I, 32, 174, 202, 358.

VatnshbfBi, I, 688.

Vatnsnes, III, 214.

Verinaland, III, 220.

VcstflrBir å lslandi, I, 128, 169,

564; II, 650, 732; III, 50.

VcstfirBingar, I, 564; III, 28.

VestfirSskr, II, 636.

VcstnKmnacyjar, II, 780-82.

Vestrhdp ålslandi, 1,486; 111,478.

Vcstrlond, II, 58.

YestribygS, I, 176, 180, 191,

201-6, 230-32, 360, 392, 408

;

II, 132-35,638,641, 650,692,

696, 702, 706 ; III, 224, 227-

JT-JitS.

228, 246, 258, 259, 460-62,
466, 468, 500, 515, 520, 528,
876-81.

Vifilsdalr, I, 356.

VigrafjdrBr, I, 544, 700-2, 708,
716.

Vik i EinarsfirSi, II, 316, 384,

392-94, 408, 416, 527, 861-62.
Vik 1 KetilsfirBi, III, 246, 527,

853.

Vik, Vikin i Norvcgi, I, 534; II,

48 (Vcstr- Vikin), 640, 614.

Vikvcrskr, II, 66.

Vindar (Wcndar), III, 159.

VInland it gd5a, 1, 154, 170, 216,

220, 222-24, 226, 230, 238,

246, 254-56, 387, 406, 416,

436-38, 716; II, 224, 232;
III, 6, 42, 44, 216, 220, 224,

227, 406, 421, 423, 428, 442,

453, 540, 886.

Visera (YVcscrcn), 111, 406, 407.

Vismar, III, 36.

Vogar i SiglufirBi, III, 246, 255,

855, 856.

Vogr, i Island, I, 180, 194, 208.

VorSufcll, II, 72.

Wismar, III, 36.

Ytrivik, III, 258, 501, 873.

J^ingskålanes, I, 700-1.

ji>istilsfjbr6r, I, 362.

.fjjdSllILDARKIRKJA, I, 388, 471.

J>j<j5iiildar.sta5ir
,
I, 256, 471;

III, 257, 864.

jjjdrså, II, 72.

jjorbeinsstaBir, I, 551.

Jiorgeirsfcll, I, 364, 368.

J»ORMd5siiELLiR 1 EiriksfirBi, II,

346, 362-64, 870-71.

Jidrså, I, 540, 548.

jidrsårBalr, I, 554, 626, 638,

640-44.

JiorskafjorSr, I, 154; II, 588-90,

606.

jpdrsnes, I, 176, 202, 360, 494-

96, 520-27, 530, 540, 541,

556, 562, 606, 622, 648, 670,

700, 711, 750.

1

is

4
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Jjdrsnesingar, I, 558, 560.

jjdrsvogr, I, 540.

J>orvaldsv1k i EinarsfirSi, III, 255,

856.

Jdorvaldsfjorbr, III, 228, 874.

J>rånd'arholt, II, 166.

bråndhcimr (jfr. NiSards), I, 206,

534; II, 222, 758 ;
111,26,80-

82, (Thrundcnsis), 87, 89, 93,

102, 104, (Throndhæiinr), 108,

127, (Trundhem), 224, 893,

(Trondcm).
^randheimsmynni, II, 788.

Jjvcrårsta&r, 111, 26. -

f>yrskr, II, 220.

JjySverskir, fySvcrskt land, III,

36, 38.

ANTIQUARISK
Altere, I, 542, 696.

Althing i Gronland, s. Tliing.

Aptrgaungur ,
I, 182, 234-36,

275, 394-100, 638-42, 729;

II, 50, 52, 100-102, 500.

Arv, I, 400, 600, 618, 624, 646,

661 ;
II, 36, 48, 62, 694.

Arvcol, II, 54, 185.

Astronomic, III, 240-42, 276, 336,

400; solsetr
,

I, 656; dægra-

skip ti, III, 286; leiJarstjarna,

II, 502,778; dagmålastatfr ok

<njktarstaftr ,
I, 218, 269.

Badning, Bade, II, 128,448; III,

255.

Bannere, I, 436, 770.

Befæstning, s. skirgarfrr.

Begravelse, I, 104, 182, 230-34,

630; II, 100, 172, 248, 500

(paa Soen), 700; III, 38; brænde.

Lig, II, 54, 102; Ligkister, I,

232, 234, 396; II, 52-54; III,

801. Ligene fortes til Kirkerne,

I, 231, 238,398-400, 474; II,

144, 656, 658, 662-64, 690,

694, 752, 754; jfr. Hdilæggelsc.

Bcrserk, II, 60.

Æsanks, III, 228, 282-83.

• •

Ogursvik, I, 74.

Ollumlkngri, fjorSr, I, 137 ; III,

253, 504, 521, 847.

Ondar5-Eyri, I, 550.

Onundarfjbr5r, II, 588, 589.

ORLycsFjonSR, 1, 181.

Orlygssta&ir, I, 554, 624, 654-56,

662, 696.

Ostrebygden i Gronland s. Eystri-

..
byga-

OxnadalsbeiSi, III, 24.

Ovafjord, III, 89-1.

SAGREGISTER.
Bispestol i Gronland, II, 680, 686;

III, 88, 220,228,230-32,438,
469.

Bjorne, s. under Dyr.

Blodhcvn, s. Hevn.

Bondi, csquire, I, 112,620,772.
Bopæls Valg, s. setstokkcir, ond-

ugissulur under Bygninger.

Bordskikke, I, 598.

Bordtoi, mersingarsponn ok knifr

tannskeptr tviholkaitr nf eiri
,

I,

376, 464 ;
grautartrygl

,
sponn

,

I, 598.

Brctspil, III, 294.

Bryllupper, I, 238, 392, 406; II,

154, 162; III, 148, 152.

Brynjer, s. Vaabcn.'

BuiTir, s. under Bygninger.

Buer, s. Vaaben.

Bygninger, I, 674; Skrælingers

Boliger i Huler, I. 436; jarfr-

hus, II, 66, 187,598,618,716;

111,402,410; bufrir ok skålar
,

I, 74-76, 218, 220, 248, 271,

422, 552, 682; II, 98, 602,

688,690; III, 242; eldaskdli
,

1,636; skemma, 11,318; reyk-

hus, II, 134; batfius, II, 128;
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utibur, I, 364, 404 j II, 128,

374; nd&ahds, 1,394; Undvegi,

I, 598, 636; Undugissulur

,

I,

538, 510, 542, 573; sctstokkar

,

I, 174, 202, 258, 606; fre-
skeldr

,
II, 368; /iwnT, I, 248,

650; II, 620; huspspolra
,

I,

254, 279; III, 220; <fyr, I,

510 ; tiffctyr, I, 394, 648 ;
skjdr,

II, 370, 415.

Boder, I, 618, 622,626, 727; II,

170, 172.

Chrisma, II, 761.

Cyclopcr, III, 410.

aab (hedensk) vatni avsinn , 1,

566, 589; (clu istelig) I, 208,

224, 356; II, 224; i Irland it

mikla, I, 151.

Dagmulastafrr
,

s. Astronomie.

Dagsroning, III, 228, 240.

Dands, I, 323-33.

Die, II, 106, 126.

Domme, I, 774; III, 40.

Domring, I, 564.

Drager, III, 282.

Drikke, I, 664; II, 138, 218; 67,

I, 652; mungdt
,
II, 322; mjolk

,

II, 122, 126.

Drikkehorn, II, 138.

Drivtommer
(
rekavifrir), III, 212.

Drommc, II, 84, 92, 102, 112,

362, 364, 386, 392, 688,714.

Dværge, Dvalinn
,

I, 194; Jltir,

II, 510, 570.

Dyr,Huusdyr, grifrungr
, 1, 240,424;

geldingr, I, 182; tåfrugtiltr, II,

86; kyr og dsau&ir, II, 150;

Geder og Faar, I, 676; III, 259,

525; dyrhundr, rakki, II, 128;
mjohundr

,
III, 284; vilde, I,

130; safvali
,

I, 240; hrein-

dyr
,

III , 256, 260, 286, 326,

332; hjortr, III, 284; héri,

vargr
, III, 326; melrakkar

,
I,

410, 424; bjarndyr
,
hvitabjom

,

I, 410; II, 116, 126, 132, 640-

648, 684, 718; III, 210, 253,

260, 328, 332, 436; jfr. Heste,

Hvaler.

Dæør (Degn, Dognscilads), 1, 210,

212, 218, 410, 758; II, 146;
III, 210, 212, 240.

Ebbe og Flod, 218.

Ed, I, 76; 11, G82; III, 140.

Edsringc, I, 542, 575, 696.

Eptirmdt
,

I, 174,358, 620, 750;
II, 482.

Eyktarsta&r, s. Astronomie.

I alke, s. under Fugle.

Faner, s. Bannere.

Fiske i Gronland
: /

wrskr
,

I, 124;

lysa, 1, 274; flair fiskr, 11,42;

sild, III, 292-94; i Yiinland:

lax
,

I, 218; helgir fiskar, 1,

420, 486.

Fiskefangst, I, 226, 420, 566; II,

.400; III, 260.

Fjæddcr, I, 684.

Flatobogcn, I, 197.

Fornjot, Ægirs Brodér, III, 236.
Forsteninger, III, 286-88. .

Fortælling til Tidsfordriv, II, 332.

Forudsigelser, s. Spaadomme.
Forvaltere, drmenn, I, 534; II,

644; bryti, I, 408; II, 104,

120; rdtTsmadr, I, 88; verk-

stjori, I, 394; II, 409.

Fdstbræfir, I, 194, 720, 774; II,

78, (fostsystirj .

Fredlos, I, 176, 202; II, 414;
III, 432.

Freds- og Krigstegn, I, 422, 421,

426, 487.
;

Freya (Ycnus), II, 460, 564.

Frieri, I, 366, 368, 392, 406, 670,

744; II, 142, 152, 455.

Frigivnc, I, 356, 364, 368, 554,

566, 618, 624, 676.

Ero&drundr, I, 384, 468.

Fugle, III, 212; geirfugl, I, 124,

130; hvitir valir, III, 260, 330;

Urn, I, 676; dika, II, 120;

svartbakr, II
5 110; dipt, II,

104; ætr, 1, 412; filfugl, III,

312; hæns, II, 156; hænsna-
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fi,Yr, I, 3T1; siilufugl, I, 140;

cggver ,
I, 414, 416 ; fugladun ,

I, 138; fvglberg, I, 126, 132,

140.

Fædrift, 1, 422, 610, 638; III,

256, 259, 332,403; kvikfé. I,

238, 210, 602; yxn, I, 616;

bunyt
,

I, 240.

Gaver, givne Gjæstcr, I, 370, 626,

654, 762; II, 764.

Gilder, T, 370, 372; II, 46; Aaw.?*-

bot, I, 368, 568, 626, 652;
jélaveizla

,
I, 406, 616.

Gjengangcrc, s. aptrgaungur.

Gjæstfrihed, 1, 224, 232, 392, 402,

552.

Gode, hofgo&i , I, 542, 564, 568,

592, 606, 696.

Guder, s. Thor, Odin, Freya,

Ægir, Fornjot.

Gudchuus, hof, I, 536, 538, 510,

564, 573, 604.

Guldringe, s. Ringe, Edsringc.

Ilafgcrfringar
,

I, 180, 189, 194,

208, 261; III, 314, 377, 421, 494.

Hafgerd'ingadrdpa ,
s. Kvad.

Hafuillur, I, 210, 230,372; III,

469, 560.

Handel, I, 208, 254, 364, 366,

402, 422; II, 70, 242; III,

119, 121, 125, 139, 159, 202,

324-26.

Hellighed (Steders), I, 544, 556,

564.

Hellur, I, 216, 410.

Uerkonungr, I, 352, 354, 532.

Herser, I, 530,

Heste, I, 216, 232, 275 (eykr ),

390, 594, 596 (merhross ), 612
(røJfcr), 646, 648; II, 40 flll-

ingr), 400 (mer); III, 259.

hestajiing,
II, 82.

Hcvn, II, 36, 344, 392, 398-400,

410, 592, 702.

Hirdmenn, I, 214; II, 244.

Holmgang, s. Tvekamp.
Honningdug, I, 218.

IJuMicipar (Skindbaade)
,

s. un-
der Skibe.

Jlusasnotra
,

s. under Bygninger.

Iluusgcraad, stoll, I, 234; II, 366
(Pårr skorinti d slolsbru&un -

røn), 372; bekkr
,

I, 234; II,

378; rekkjustokkr
, 1,234,396;

Kar afVegstecn, IH, 256, 260;

af Guld, III, 410.

Hvaler, I, 140, 416; Ilt, 212, 240,

252, 260, 290-302, (hnyfringar ,

hnysa
, leiftr, vognhvalr, and-

hvalr
,
svinhvalir

,
hrafnltvalr,

hvitingr
,
skjaldhvalr

,
geirhvalr

,

barfhvalr
,

fiskreki,
sléttibaka,

hafrkitti ,
hrosshvalr, raulY-

kembingr, ndhvalr, skeljungr,

nonYhvalr ,
reylYr) , 328 , 332

;

reyfrr, I, 240, 276; III, 302;
slei/pirey(tr,lll, 438 ^hvalshylr,
III, 252.

116, I, 610, 612, 658, 660, 664.

Hdic, Dysser, AumJ, I, 74, 182;

Hoilæggelse, I, 550, 554, 644,

662-64; II, 36, 596; Hoiild,

I, 566; Hoibrud, II, 44.

Indcbrænding, I, 616, 622; II,

136.

Indskriftstene, fundne i Grdnland

:

III, 801 Ikigcitstenene, 813
Igalikkostenen

,
843 Kingiktdr-

soakstenen.

Irsk Sprog, s. Sprog.

Is i Grdnland, I, 128; III, 250,

252, 314-18 (falljbklar), 322,

328, 332, 334, 338, 350, 400,

643, 657, 697, 715; paa Island,

I, 700; 111,308, 408, 641-42.

Isbjerge, s. Joklar.

Islcndingabok af Are Frode, I,

1 - 11 .

Jagt, Til, 28G, 438.

Jcrtcgn, 1,776} 11,241,246,598.
Jordbrand, III, 306.

Juul . I, 404-6, 481, 616, 702;
II, 98-100, 138, 322.

Jætter, II, 520.

(60)Grunlands historiske Mindesmærker. 3 Bind,
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Jbldar , I, 212, 21G, 222, 452;
II, 96, 686; II], 224, 240, 253,
52 1

.

Kamp, I, 692-94, 704-6, 762;
II, 710; mellem Skrælinger og
Nordboer, I, 244, 424-30, 716.

Kilder, kolde, III, 402; varme,

III, 255, 540, 564.

Kirker, I, 236, 256, 388; II, 172,

372, 698, 760, 770; III, 16,

116, 148, 170, 224, 228,246,
254, 255, 257, 258; kirkju-

klnkhur
,

II, 706, 732; kirkju-

viiTr, II, 730.

Kjafal ,
skotsk Dragt, s. Klæde-

dragt.

Kjærlighcd, I, 766; II, 445-561.
Kjorctoi, I, 612; yxn fyrir sleda,

I, 638, 644, 656, 658.

Klostcrc i Gronland, III, 96, 254,

255, 540, 544, 564-67.
Klædedragt af Faarcskind, III, 402

;

skinnstakkr
,

I, 662; II, 322;
valYmdl

,
I, 666; indrent, II,

90; garn, II, 368; skinger,

syrkot ok kaprunn, III, 96;
faldr, III, 438; hattr, II, 334,

592 (girzkr); verja

,

II, 349;
kyrlill, I, 690; II, 550, 554;
k, af skarlati, II, 56; pclls-

skikkja, II, 614; Htklæ&i
,

I,

752; II, 160, 602 Qskarlats-

klceii) ; kdpa, I, 218 (
bldkdpa

),

596, 764; II, 350, 470-72;
.yfirhofn, II, 164; tvilo&inn

feldr, II, 332, 334 ; fcldr grdr
ok gullddlkr um oxl, II, 592;
kjafal

,
Skotlænderes Dragt i

Viinland, I, 412, 484; skinn-

hjiipr, Skrælingers sst., I, 430

;

cn Spaakvindes i Gronland
, I,

374, 463; Beboernes i Irland it

mikla, I, 436; munkaklæH
Csvort), 11,616,618; brok, I,

710; II, 354.
Kongsgaardc i Gronland, III, 255.
Kornavl i Gronland, III, 326;

hveitiakrar sjdlfsdnir % Vin-

landi, I, 222, 386, 412, 420;
III, 406.

Kornhjdlmr

,

I, 226, 271-72.
Kors, I, 138, 230,356; 111,253,

260.
Kristendom, indfort i Island, I,

206, 388, 546; II, 84; III,

402,412; Gronland, 1,208,230,
232, 378, 386, 408, 416; II,

221-37, 372, 504, 514; III,

122,220,330,404,414; Viin-
land, III, 6, 44 ; Irland it mikla,

III, 154.

Kvad: improviserte Vers, 1,418;
Ilafgcrfringadrdpa, I, 180, 191,
208 ; Norfrrseludrbpa, III, 235-
238; Rafnsmdl, I, 698; rek-
stefja, II, 423 ;

III, 444; Skdld-
Ifelga Rimuv

,

II, 419-575;
Skifrarima

, skavfhalabdlkr ok
barngælur, I, 112; Thorman
skålds kvaji

,

111,448-53; var&-
lokkur, I, 378, 465.

Kvæg, s. under Dyr, Fædrift.

Kvinders Tapperhed, I, 428.
Kæmpe, I, 750.

Landalcitan, s. Opdagelsesrejser.

Landsforviisning, I, 174,202,358,
360, 534, 536, 750; II, 122,
130, 306, 346, 648.

Landndm, I, 72, 74, 104, 168,
172, 178, 180, 190,206,354,
356, 538, 540, 546-550,574:
II, 72, 586.

Landndmabok, I, 11-71.

Laugmand paa Gronland
,

III,

258-59.
Laulbollc, hlautbolli ok fari hlaut-

teinn, I, 542, 577.

Lege, I, 185, 248, 618, 670, 676
(knaltleikr)-682

; II, 40, 46,

98, 112 (toga haunli) ,
208,

322 (skinnleikr), 410.
Lodkastning, I, 438.

Love, Domme, I, 664, 684, 716 •,

II, 692, 694, 702, 778; III,

30, 402; Grdgds, III, 430-35;
Jbnsbok, 457-59.
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Lægekunst, I, 712 5 JI, 358-74,

514 5
III, 255, 302, 450.

Lofter, I, 766, 768.

Maancder, gåi,
I, 76, 78 j

II, 102.

Malstrom, III, 231, 259.

Manddom, I, 132, 710,712,764,*

III, 324.

Manddrabssager, 1, 200, 252, 606,

616, 622, 628, 661, 684,6905
II, 336-46, 352, 398, 484, 716,

778; III, 430.

Mannjafnadr
,

I, 6525 II, 130,

716,
Medgift, II, 148, 508.

Menneskers Beskrivelse, I, 220,

364, 408, 536, 592, 594, 604,

6625 II, 42, 172, 238-40, 308,

342, 446, 770.

Messe, II, 698, 706, 788 5
III, 22.

Metaller, silfr ,
III, 260 5

jårn
,

III, 344, 7655 mersing
, 1,374,

376.

Mineralicr, Yegstccn (
tdlgusteinn

),

III, 256, 260 5
marmari

,
III,

260, 330.

Mirakler, II, 770.

Mtinkr, I, 180, 208.

Mork gulis, I, 254 5 m. silfrs, II,

46, 84, 638, 650 5 III, 126.

MUsur, I, 222, 254, 279-80, 3865
III, 220.

Navigation, s. Seilads.

Nor&rljos, III, 334, 342-52.

Norfrrsetudråpa
,

s. under Kvad.

Norræna, s. Sprog.

Nunna, I, 236, 256.

Nost, I, 7OO5 II, 122, 350, 382.

Odin, I, 7345 II, 496, 568, 570.

Ofring, blåt, I, 538, 542, 544,

564, 576.

Opdagelsesrejser, I, 88, 176-78,

204, 210-14, 216-20,224-56,

360, 388, 406 lig. 5
HI, 12,

240-42, 330.

Ormchav (hvorledes sikre Skibet

derimod), I, 438.

Overtro, I, 566, 568, 638, 730 5

II, 128.

Pelsværk, s. Varer.

Penge, I, 600-602, 750 5
II, 150,

1825 fésjo9r, I, 74, 104,* skjule

* Penge, I, 390, 472
5

II, 38.

Pest, s. Sygdomme.
Planter, gåfr grbs ok vel ilmandi

,

III, 3425 laukr, II, 114.

Hafnsmål, s. under Kvad.

Reb af Hvalroshud, III, 320.
'

Redskaber (tål), III, 2985 af Steen

(steinsmiiH) fundne i Gronland,

I, I685 lannveggir ok bein-

veggir, 111,2405 knifr, 111,2945

talguknifr, 1,7645 smaoxar efta

1bexlar, III, 238; boleyx, 1, 396*

II, 104, 160, 6885 tålgubx, I,

56O5 hnjåfrhamar, II, 684; forkr,

I, 745 ullkambr, II, 684.

Rekavifrr, s. Drivtommer.

Rensdyr, s. under Dyr.

Rettergang, I, 6225 II, 166, 567,

704.

Ridetdi, beizl, II, 40, 300 5 sofrull,

I, 5965 II, 84, 152.

Ridning, I, 214, 7705 II, 164,

168.

Ringe, fingrgull, I, 384, 7765
silfrbaugr, II, 44 5

jfr. Edsringe.

Runer
,

II, 560, 575, 656, 754

III, 48.

Rovere, II, 130.

Saar, I, 710, 712.

Seilads, I, 212, 222, 224, 410,

432, 7425 II, 144, 246, 350-

352, 376, 496-504, 6565 III,

250.

SctstokHar ,
s. under Bygninger.

Skat rshattWnd), I, 742 5
II, 56-

58, 64, 771,778, 7825 111, 36,

125, 132, 134, 159.

Skeman, II, 232.

Skibe, hafskip, II, 688; III, 316

5

langskip

,

I, 536 5 hbfu&skip,

III, 36; hofd'askip steint

,

II,

•
•s
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690; kaupskip

,

1, 226 ; II, 124;
III, 18; knlir, I, 354, 768;
II, 780; III, 14, 30, 104, 108,

120-22, 238 ; byrdingr, I, 732

;

II, 640; ferja ,
II, 152, 322,

692; bitssa
,

III, 16; skicta
, I,

534, 571 ; II, 362; III, 212;
kuggr

,
II I, 16; cptirbdtr

,
I,

222, 226; II, 692,718; bdtr
,

I, 216, 224,742; II, 96; III,

316; teinæringr, 1, 698 ; sexær-
ingr, III, 228, 242; hudkeipar,
Skrælingernes Skindbaadc, I,

228, 272, 422, 424; II, 108,

202 ;
III, 212, 683 ; kciplabrot,

I, 168; skip seymt trésaumi,

III, 8; skipbord, 1,228; bak-
bord', I, 212; hals, austrum,
II, 350-52; kjolr, I, 226;
austrmul, II, 310; rei&i, I,

212, 664,702; II, 312; hud-
fl)t, I, 218, 240, 268; II, 282-
284; farmr, I, 224; bulki

,
II,

500, 569; III, 110; bulka-
brun, II, 310; akkeri, 1,216;
bryggjur

,

I, 228; skipsdrdtfr,

11,160; skipanbfn : Olafsbolli
ok Mariubolli, 111,32; Olafs-
sufr, 111,34; Horfargreppr ok
Pjotlargreppr, III, 8; Ldng-
beinn, akkeri, III, 38; Stakan-
hoffri ok Vinagautr, II, 136;
Stdngarbolli

,
II, 754.

Skibes Forlis, I, 224, 386; III,

8, 10, 22, 30,32,36,40,238.
Skibsbefæstning, I, 228.
Skibsbesætning, I, 74, 214, 216,

224, 226, 230, 238, 246, 372,
390, 402, 408, 772; II, 132,

288, 362, 366; III, 10, 14;
hdsetar, I, 212, 214, 222.

Skidgardr, I, 242, 277.
Skier fskid), III, 284-86.
Skindklæder, s. under Klædedragt.
Skjolde, s. Vaabcn.
Smedekunst, II, 328.
Smykker, glertblur, 1, 374.
Spaadomme, I, 236, 374-82, 396-

400, 536, 572.

Spaakvinder, vblvur, I, 372-82,
459-61.

Spiser, I, 666, 668, 712, 736;
II, 98, 117. 134, 488, 716
III, 326, 330-32; en Spaa-
kvindes i Grouland, I, 376;
paa Fastedagene (ei Sælhunde-
men Hval kjod), III, 322. Mad-
lavning, II, 282-84, 368.

Spisning, dagverdr, II, 366.

Sprog, Skrælingernes, I, 210, 136;

fyzk, I, 220-22, 270; irsk
,

I, 770, 772, 785; norræna,
II, 66.

Spyd, Stridsskjermc, s. Vaabcn.
Styrke, I, 182.

Sværde, s. Vaabcn.

Svbmning, II, 376, 390.

Sygdomme, I, 224, 232-36, 372,
394-400; II, 100; III, 14-18

(Pest), 36, 53, 302 (likprd

,

rida, htifutfverkr), 708, 737.

Syner, I, 242, 428, 680.

Sysscimænd paa Grdnland, I, 1 18—

122; III, 436.

Sæle {sælar), III, 318-22 (nor^-
sælar

,
ærknsælar, flættosælar,

gransælar, opnosælar, skemm-

ingr, rostungr), 328, 332, 674

;

rostungr, III, 260, 436; Sæl-
fangst

,
III , 240 ; selsku till

(Harpun), II, 330; seltjara,

1, 438; IH, 212.

Sdlv, brennt silfr
,

I, 602, 684,

742; II, 46.

Souhyrer, s. Uhyrer.

Tal, Tællemaadc, I, 483; III,

302.

Talcvcrs, I, 291-342.
Telte, I, 232; II, 120.

Templer, s. Gudchusc.
Thing: Pdrsness-, I, 202, 520-

528, 544, 556, 564, 578, 585,

606, 622, 618, 670, 714, 750;
Aljnng d Grænlandi, III, 140;
Gard-a-, II, 328, 356,411, 680,

691,704-8; III, 140 (al[)iny),

858; Islands alping, 111,432;

v#

•
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fjorbaugsgar&r i Loni

,

II, 40,

1785 PorskafjarTarping
,

II,

588, 590 $ Arnessping, II, 148 5

Eyraping
,
III, 34 5 viijfylkna-

ping i prdndheimi

,

I, 534.

Tidlig Modenhed, II, 36, 42, 44.

Tidsregning, 1, 726.

Tiende (Grænlandsfara tiund),

III, 104-110$ til Kirkerne i

Gronland, III, 257.

Thor, I, 416, 536-44, 552,564,

566, 572, 576, 604$ II, 84-

86, 90, 366, 372.

Told, til Templer, hoftollr
,
I, 542,

461, 577$ skiptollr
,
II, 146,

158-60, 780.

Trolddom, I, 374-84, 464, 466,

638-40, 756 ;
II, 50, 54, 358,

366, 372, 490, 494, 512,518,
530$ III, 10.

Troskab, II, 532-36.

Træer, aldin, III, 260, s. mdsur.

Trælle, I, 174, 356, 358, 612-

616,676,770$ 11,41,88, 138,

318$ III, 32 (
'verkpræli).

Tvekamp, lidlmgdnga, I, 185,

554$ II, 60-64, 68, 70 (ker
-

gdinga )- 72, 142, 156, 168.

Tommer, telgTir vi(Tir ,
I, 222,

226, 240, 248, 386,616; III,

242.

Uaar i Gronland, I, 372, 374.

Ubijg Hr, III, 216, 220, 222, 258.

Udenlandsrejser, I, 1 10-22, 208,

214, 256, 594$ II, 240, 242.

Uhyrer (
skrimsl) i Gronlands Hav,

hafstrambi, margygr, III, 304
(hafguf

a

), 308 flg.

Undere, II, 656$ III, 278-88,

308-18, 408, 723$ jfr. haf-

gertTingar.

Vaabcn: sveriT, I, 424, 598, 690,

704, 776$ II, 62 (BlaTnir),

1 72 (JarThusnautr), 592$ dx, I,

74, 244, 428, 654, 754, 764$
II, 168, 328, 382, 700, 736$
spjot

, I, 424, 596 ( stlfrrekit),

660$ II, 296, 382, 526 (kroka-

spjot)-, III, 286$ kefli, II, 70$
skotvopn, II, 438$ bogi, I, 704$
lir, I, 228-30, 432$ valsldngur

,

I, 426, 488$ Dækningsvaaben,

1, 706$ III, 38 (blik) ;
spdnga-

brynja, II, 708, 736$ skjlildr
,

I, 228, 422, 596 (myrkbldr ok

ynjok gylltr)$ II, 62$ vigflekar,

I, 228, 273 $ Karlsefne forbod

at sælge Vaaben til Skrælin-

gerne, I, 210; jfr. Redskaber.

Vagga, Snorres Vugge i Viinland,

I, 242.

Vala, s. Spaakvinde.

Valfarter til Rom, I, 110, 236,

256$ II, 396, 488, 490, 650,

764$ III, 36, 436.

Valsldngur, s. under Vaaben.

VariTlokkur, 1, 378, 465.

Varer, hentede i Viinland, skinna-

vara, I, 240, 246$ algrd skinn,

I, 424 ;
grdvara ok safvali,

I,

240$ Varer overladte Skrælin-

gerne
,

rautt skrud'

,

1 , 424 $

bunyt
,

I, 240$ grænlenzkr

varningr, III, 322, 492-93,

674, 677, 690, 691,696, 717$
tannvara ok svdr'Tr

,

II, 680$
III, 48, 140, 260, 290, 298,

320 ,
326 bukkavara

,
nauta-

vara ok sæla hutTir
,
svariTreip $

Solvmalm, 690, 691, 696, Guld-
sand

, 712$ Varer indfdrte i

Gronland, malt ok korn
,

I,

404$ III, 202$ jarn ok viiTr,

III, 326, 428.

Varsler, I, 228, 568, 676, 680$
II, 100, 335, 656-58, 662-64$
III, 310, 312.

Veirlig i Grdnland, 111, 338-42,
348-52.

Veirs Forudsigelse, I, 610, 612$
III, 310, 312.

Vers, s. Kvad.
Vestrviking, I, 352, 532-34.
Vidcbcgjcrlighcd, III, 324.

Vika sjoar, III, 210, 251, 258,

491, 492, 643, 683.

4
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Vikingry I, 552 5 II, 39, 58, 1 36.
Vinde: norrænur

, I, 210; tit-

synningr
,

I, 222; landnyrfr

-

ingr
9

I, 218, 768 5 smrræn
ve,ir, I, 436; hafyola, 1, 540.

Viin, Viindruer, I, 222, 230, 210,
246, 270-71, 278, 386, 412;
III, 24, 98, 406 ; vin af kvæki-
berjum, II, 764; III, 8.

Vogne, I, 764.
Vokigirt, II, 714, 736.
Vorned, vårnafrarmadr, I, 618.

Vi-Ox.

Værdiberegning, I, 600; II, 90,
148; III, 125, 195.

Ægir, Bier, II, 502; III, 230-
238.

Ondugisstiinr
,

s. under Ryg-
ninger.

Ore, eyrir, I, 542, 575.
Oxer, s. Vaaben, Redskaber.

t

Rettelser. 1 R. S. 472 L. 2 Eriksfjord I. Einarsljord. 2 R.
S. 353 L. 11-12 lob Thorgeir l. sprang Thormod. 3 R. S. 02
E. 24 1489, 1487 1. 1389, 1387; L. 20 1180 1. 1380. S. 85 L. 19
Hallingolandonum I. Halsingolandonum. 139, 15 Domino 1. Domini.
140, 23 efter Grbnlcndzko indskydes godzc. 193, 25 1521 1. 1520.
207, 33 det I. den. 280, 22 borin 1. borin. 300, 5 Dddlingcn 1. Dog-
lingen. 302, 17 efter ” indskydes: Erichscn. 459, 10 1317 1. 1312.

i
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